Zarz~dzenie

Nr 30/2019

W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania slub6w poza lokalem U rz~du Stanu Cywilnego
w Nowym Miescie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 n1arca 1990 r.

0

samorz,!-dzie gminnym (Dz. U.

2019, poz. 506) w zwi,!-zku z art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo

0

aktach stanu

Stanu

Cywilnego

cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 2224 ze zm.) zarz'!-dza sit(, co nastt(puje:

§1
Wprowadza

sit(

regulamin

udzielania

slub6w poza

lokalem

Urzt(du

w Nowym Miescie stanowi,!-cy zal,!-cznik do zarz,!-dzenia.

§2
Wykonanie zarz,!-dzenia powierza Kierownikowi Urzt(du Stanu Cywilnego, kt6rego zobowi,!-zuje do
wywieszenia regulan1inu na tablicy ogloszen Urzt(du Gminy Nowe Miasto oraz umieszczenia w BIP.

§3
Zarz,!-dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

~ir

REGULAMIN UDZIELANIA SLUBOW POZA LOKALEM
URZ:E;DU STANU CYWILNEGO W NOWYM MIESCIE

1. Slubu poza lokalem USC udziela siy na pisemny wniosek osoby zamierzaj,!cej zawrzee
zwi,!zek malzenski, ze wskazaniem miejscajego zawarcia oraz szczeg610wym opisem tego
mlejSca.
2. W sytuacji, gdy slub poza lokalem rna odbye siy na terenie Gminy Nowe Miasto, nalezy
dostarczye nalezy przedlozye zgody wlasciciela terenu na dysponowaniem nieruchomosci,!
na czas uroczystosci.
3. Nalezn,! oplaty za slub poza lokalem w wysokosci 1000,00 zl nalezy uiscie na konto Urzydu
Gminy Nowe Miasto, a dow6d oplaty skarbowej dostarczye do USC najp6zniej na dwa
tygodnie przed slubem.
4. Przez zapewnienie zachowania uroczystej formy zawarcia zwi,!zku malzenskiego rozumie
siy:
•

slub w lokalu nie moze bye udzielony w tej samej Sali, w kt6rej odbywae siy bydzie
konsumpcja, wymaga to innego pomieszczenia,

•

z powodu zlej pogody (deszczu) slub na swiezym powietrzu bydzie udzielany po
zapewnieniu zadaszenia.

5. Miejsce udzielania slubu poza lokalem musi zapewniae bezpieczenstwo os6b obecnych
przy skladaniu oswiadczenia 0 wst,!pieniu w zwi,!zek malzenski. Miejsce to powinno bye
uporz'!dkowane, teren w miary mozliwosci prosty i utwardzony, pozbawiony ukrytych
zaglybien i innych przeszk6d naturalnych lub sztucznych, a takze bagiennego podloza.
6. W celu oceny miejsca ceremonii slubnej pod wzglydem spelnienia kryteri6w wskazanych
wart. 85 ust. 5 ustawy Prawo 0 aktach stanu cywilnego, kierownik USC lub osoba przez
niego wyznaczona moze udae siy na oglydziny. Oglydziny winny odbye siy przy udziale
narzeczonych lub osoby wskazanej przez nich, w obecnosci wlasciciela obiektulterenu lub
osoby przez niego upowaznionej. Daty i godziny spotkania wyznaczy kierownik USC i
powiadomi 0 niej wnioskodawc6w.
7. W przypadku gdy wskazane n1iejsce nie zapewnia uroczystej formy zawarcia malzenstwa
lub tez nie zapewnia bezpiecze11stwa gosci obecnych podczas uroczystosci, kierownik USC
pisemnie odmawia przyjycia oswiadczenia 0 wst,!pieniu w zwi,!zek malzenski
we wskazanym miejscu. W6wczas zaplanowany slub bydzie m6g1 siy odbye w Sali Slub6w
USC w Nowym Miescie w tym samym dniu i 0 tej samej godzinie, jaka byla wyznaczona

11

.

•

na slub poza lokalen1.
8. Minimalne wyposazenie miejsca zawarcia malzenstwa poza lokalem:
•

godlo Pallstwowe zawieszone lub postawione w widocznym miejscu,

•

st6l i krzeslo dla kierownika USC

•

krzesla dla narzeczonych i swiadk6w.

•

oprawy muzycznq zapewniajq narzeczeni we wlasnym zakresie.

0

minimalnej powierzchni 0,6 m 2 (ok. 1 m x 0,6 m),

9. Sluby poza lokalem USC w dni powszednie bydq udzielane nie p6zniej niz do godz. 18 00
10. Sluby poza lokalem USC w soboty udzielane bydq nie p6zniej niz do godz. 18 00
11. W niedziely i dni ustawowo wolne od pracy sluby nie bydq udzielane.

Regulamin stanowi zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 3012019 Wajta Gminy Nowe Miasto
z dnia

12 czerwca 2019 roku

Slawomir

