Informacja dotycząca warunków udzielania ślubu poza lokalem USC
1. Ślubu poza lokalem USC udziela się na pisemny wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek
małżeński, ze wskazaniem miejsca jego zawarcia oraz szczegółowym opisem tego miejsca.
2. W sytuacji, gdy ślub poza lokalem ma odbyć się na terenie Gminy Pszów lub na wolnym
powietrzu, należy dostarczyć szkic lokalizacyjny z dokładnym określeniem położenia i
wskazaniem dojazdu. Ponadto należy przedłożyć zgodę właściciela terenu na dysponowanie
nieruchomością na czas uroczystości.
3. Należną opłatę za ślub poza lokalem w wysokości 1000,00 zł należy uiścić na konto Gminy
Pszów, Nr 34 8470 0001 2038 0026 2352 0001
4. Przez zapewnienie zachowania uroczystej formy zawarcia związku małżeńskiego rozumie się:
• ślub w lokalu nie może być udzielony w tej samej sali, w której odbywać się będzie
konsumpcja, wymaga to innego pomieszczenia;
• ślub na świeżym powietrzu będzie udzielany po zapewnieniu zadaszenia, ponieważ
ustalone miejsce uroczystości i zaakceptowane przez kierownika USC nie może być
zmienione np. z powodu złej pogody;
5. Miejsce udzielania ślubu poza lokalem musi zapewniać bezpieczeństwo osób obecnych przy
składaniu oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Miejsce to powinno być
uporządkowane, teren w miarę możliwości prosty i utwardzony, pozbawiony ukrytych
zagłębień i innych przeszkód naturalnych lub sztucznych, a także bagiennego podłoża.
6. W celu oceny miejsca ceremonii ślubnej pod względem spełnienia kryteriów wskazanych w art.
85 ust. 5 p.a.s.c., kierownik USC uda się na wskazane miejsce najpóźniej na 3 tygodnie przed
wyznaczona datą uroczystości. Oględziny wskazanego miejsca odbędą się przy udziale
narzeczonych lub osoby wskazanej przez nich, w obecności właściciela obiektu/terenu lub
osoby przez niego upoważnionej.
7. W przypadku gdy wskazane miejsce nie zapewnia uroczystej formy zawarcia małżeństwa lub
też nie zapewnia bezpieczeństwa gości obecnych podczas uroczystości, kierownik USC
pisemnie odmawia przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym
miejscu. Wówczas zaplanowany ślub będzie mógł się odbyć w Sali Ślubów tut. USC w tym
samym dniu i o tej samej godzinie, jaka była wyznaczona na ślub poza lokalem.
8. Minimalne wyposażenie miejsca zawarcia małżeństwa poza lokalem:
• Godło państwowe zawieszone w widocznym miejscu
• Stół i krzesło dla kierownika USC
• Krzesła dla narzeczonych i świadków
9. Oprawę muzyczną zapewniają narzeczeni we własnym zakresie.
10. Śluby poza lokalem USC w dni powszednie będą udzielane w godzinach pracy Urzędu.
11. Śluby poza lokalem USC w soboty udzielane będą nie później niż do godz. 13.30.
12. W niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy śluby nie będą udzielane

