OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU
NAZWISKA MĘŻA MATKI SKŁADANE
PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU
CYWILNEGO
Miejsce
załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Urząd Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 2
Z-ca Kierownika USC Ewelina Kałkus
tel. (12) 387-14-10 wewn. 21

Miejsce złożenia
dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Kocmyrzów-Luborzyca
parter, pokój Nr 2
Godziny pracy:
poniedziałek:
9.00 – 18.00
wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00
piątek: 7.00-14.00

USC 06

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu
cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj. Dz.U.2017 poz. 682 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Wymagane
dokumenty:

1. Podanie
2. Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i ich współmałżonka.
 dowód osobisty lub paszport

Opłaty:

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin
załatwienia
sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do

Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

1.Jeżeli
matka/ojciec
małoletniego
dziecka
zawarła/zawarł
małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką
tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie
samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
1.Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest
dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na
podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie
nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
2.Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można
złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP lub polskim
konsulem.
3.Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
4. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki
ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego
zgoda wyrażona osobiście.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - podanie o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku
nazwiska męża matki/żony ojca
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

