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ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE CYWILNEJ  

 
 

ORGAN WŁAŚCIWY DO REALIZACJI USŁUGI 

  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  

 
Urząd Stanu Cywilnego w Nekli 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

 
Dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu, 

 

CZAS REALIZACJI  
 

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, złożenie pisemnych zapewnień o braku 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenie terminu ślubu trwają około 30 min. w związku  

z czym prosimy o telefoniczne ustalenie terminu wizyty w Urzędzie. 

 

OPŁATY  

 
Opłata skarbowa w wysokości: 

- 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa, 

Opłata dodatkowa 

-1.000 zł. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu związek małżeński poza lokalem USC 

 

Opłatę skarbową można uiścić: 

- gotówką w kasie urzędu na ul. Dworcowa 10, 

- przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Oddział Nekla,                         

Nr 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 
 

Opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu związek małżeński poza lokalem USC należy uiścić 

przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla po wyrażeniu zgody przez kierownika USC. 

 

NUMER KONTA  

 
Urząd Miasta i Gminy Nekla, Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, Oddział Nekla 

Nr 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 
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TYTUŁ WPŁATY  

 
1. Sporządzenie aktu małżeństwa 

2. Ślub poza lokalem USC 

 

TRYB ODWOŁAWCZY  

 
Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń wstąpieniu w związek małżeński, gdy stwierdzi, że w świetle 

prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie 

osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy, osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej 

pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego we Wrześni - Wydział Rodzinny i Nieletnich                  

o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę przyjęcia 

oświadczeń. 

Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC. 

REZULTAT REALIZACJI USŁUGI  

 
 Sporządzenie aktu małżeństwa w Rejestrze Stanu Cywilnego 

 Wydanie pierwszego bezpłatnego odpisu skróconego aktu małżeństwa 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

 
Rejestracji zamiaru zawarcia małżeństwa oboje narzeczeni dokonują osobiście w USC nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, 

 

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia (podpisania) pisemnych 

zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego 

terminu. W tym celu należy złożyć wniosek o skrócenie terminu z uzasadnieniem powodu. 

 

Nie mogą zawrzeć małżeństwa  

- osoby, które nie ukończyły 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione 

lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim, 

- osoby ubezwłasnowolnione częściowo mogą zawrzeć małżeństwo za zgodą sądu opiekuńczego, 

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16, 

 

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. 

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować 

swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka. 

 

Ceremonia ślubna odbywa się w terminie ustalonym wcześniej z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbywają się w dni powszednie oraz soboty.  

 

W niedziele i święta ceremonie zawarcia małżeństwa nie są organizowane. 

 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany: 

- przedstawić dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, 

- dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą, 

- odpis aktu urodzenia w oryginale, 

- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu 

lub odpis aktu zgonu zmarłego małżonka w oryginale.  

Wyżej wymienione dokumenty (oprócz dokumentu tożsamości) składa się wraz z ich urzędowym 

tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 
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Na pisemny wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik USC może przyjąć oświadczenia             

o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC w okręgu, w którym jest on właściwy. Wybrane przez 

nupturientów miejsce winno zapewniać uroczystą formę jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących 

w ceremonii. 

 

KONTAKT  
 

Urząd Stanu Cywilnego w Nekli,  

ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pok. 7 

Godziny obsługi klientów: 

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (61) 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl 

 

mailto:usc@gminanekla.pl

