
Międzychód ………………………………………………… 
                                                                                                                                                                          

 
Dane wnioskodawcy                                    
 
....................................................................................                                  USC.5354.1 
(imię i nazwisko)  

 
.................................................................................... 
(adres do korespondencji) 

 
.................................................................................... 
(seria, Nr dowodu osobistego, przez kogo wydany) 

 
.................................................................................... 
(PESEL) 

 
.................................................................................... 
(telefon kontaktowy) 

 

 

Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego 

w Międzychodzie  

 

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego                       
w okręgu rejestracji stanu cywilnego obejmującym teren miasta  i gminy Międzychód, w następującym miejscu:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w dniu: ……………………………… r. o godzinie: …………………………….…… . 

Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo                
o aktach stanu cywilnego  kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek 
małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia 
zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu 
oświadczeń o wstąpieniu  w związek małżeński.  

Wobec powyższego oświadczamy, że wskazane przez nas miejsce złożenia oświadczeń  o wstąpieniu                
w związek małżeński jest miejscem zapewniającym zachowanie uroczystej formy oraz 
bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Międzychodzie zastrzega sobie prawo do weryfikacji wskazanego we wniosku 
miejsca zawarcia małżeństwa i w przypadku braku spełnienia wyżej wymienionych wymogów, pisemnej odmowy 
przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński (art. 85 ust. 6 Prawa o aktach stanu cywilnego). 
 

…………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………….           
          

(czytelne podpisy) 

 
__________________________________________________________________________  
Uwaga: 
Ślub poza urzędem stanu cywilnego podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1.000 zł 

 
Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usług Nr 4(1)/USC 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z siedzibą 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 

2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych – inspektor@miedzychod.pl , 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  ww. organu 

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych (RODO), 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne,  

a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

  

mailto:inspektor@miedzychod.pl


 

Dane wnioskodawcy                                   Międzychód……............................................. 

 

............................................................................                                  USC.5354 
(imię i nazwisko)  
 

...................................................................................................... 
(adres do korespondencji) 

 
............................................................................ 
(seria, Nr dowodu osobistego, przez kogo wydany) 

 
............................................................................ 
(PESEL) 

 
....................................................................................... 
(telefon kontaktowy) 

 

 
W N I O S E K 

 
o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa 

przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, złożyły przed 
kierownikiem USC zapewnienie 

 
W związku z planowanym zawarciem związku małżeńskiego z Panią/Panem* 

..........................................................................................................................................................................

zamieszkałą/łym*................................................................................................................................................ 

wnoszę o wydanie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego (miesięcznego) 
terminu od dnia złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa, przewidzianego w art. 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.  
Wniosek swój uzasadniam tym, że: 

......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

na dowód czego załączam ................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 
............................................................... 

(podpis  czytelny) 

 
* niepotrzebne skreślić 
____________________________________________________________________________________ 
Uwaga:  
Podlega opłacie skarbowej w wysokości 39,- zł.  zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej . 

 
 

Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usług Nr 4(1)/USC 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

9) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z siedzibą 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 

10) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych – inspektor@miedzychod.pl , 

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  ww. organu 

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych (RODO), 

12) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

13) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, 

14) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

15) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

16) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne,  

a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

 

mailto:inspektor@miedzychod.pl

