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Zawarcie związku małżeńskiego                                                                                         

przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego /tzw. ślub cywilny/ 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 

* Stawiennictwo osobiste 

* Dokument tożsamości do wglądu (ważny dowód osobisty lub paszport) 

* Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa 

* Gdy jedna ze stron jest cudzoziemcem - patrz karta informacyjna -> zawarcie związku 

małżeńskiego z cudzoziemcem (wymagane są te same dokumenty) 

* Dowód opłaty skarbowej uiszczonej na konto właściwego USC  

 

OPŁATY: 

• Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /jeśli małżeństwo 

zawierane będzie poza Przywidzem - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto 

urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa /  

• Złożenie oświadczeń w innym miejscu niż USC na wniosek przyszłych małżonków 

dodatkowo - 1000 zł /z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie 

karnym/ 

• Opłatę należy wnieść w dniu złożenia zapewnień na konto Urzędu Gminy                             

w Przywidzu nr: 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym 
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Stanu Cywilnego w Przywidzu, parter pok. nr 1, tel. (58) 6825 982, e-mail : 

usc@przywidz.pl 
Godziny urzędowania:poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, środa: 9.00-17.00 

 

 

http://www.przywidz.pl/
https://bip.gliwice.eu/strona=50,15,15
https://bip.gliwice.eu/strona=50,15,15


TRYB ODWOŁAWCZY: 
Wniosek do Sądu Rejonowego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma 

Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek 

małżeński 

 

UWAGI: 
*Rezerwacja terminu ślubu możliwa na rok wcześniej 

*Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, 

nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu                 

w pok. 1 na parterze Urzędu Gminy w Przywidzu,  w celu złożenia zapewnień  

*Odbiór aktu małżeństwa w każdym USC 

 

PODSTAWA PRAWNA:  
Art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. 

U.  z 2015 r., poz. 2082) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo                 

o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064). 
 

 

 

 


