KARTA USŁUGI
w sprawie: nadania dziecku nazwiska męża matki
USC.0143.5.2020.MT
Urząd Miejski w Kluczborku
Opracowała:
ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork
Marzanna Tomczak
tel. 77 418 14 81 do 85 (centrala)
data 30.12.2020r.
fax. 77 418 22 30
Zatwierdził:
www.kluczbork.eu
Jarosław Kielar
data 30.12.2020r.

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1
46-200 Kluczbork
tel. bezpośredni: 77 418 11 50
INFORMACJE:
I ETAP – złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku jednego z małżonków nazwiska,
jakie noszą lub nosiłyby wspólne dzieci małżonków:
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.
2) 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.
3) Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed
kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego lub konsulem.
4) Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
5) Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13,
do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

II ETAP – przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku jednego z małżonków nazwiska,
jakie noszą lub nosiłyby wspólne dzieci małżonków:
1) Przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko,
jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko, dokumentuje się w formie protokołu, który
podpisują składający oświadczenie i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
OPŁATY:
Wolne od opłaty skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w USC w Kluczborku lub został już przeniesiony
do rejestru stanu cywilnego, oświadczenie zostanie przyjęte od razu.
Jeżeli akt urodzenia znajduje się w innym USC, przyjęcie oświadczenia nastąpi niezwłocznie
po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do rejestru stanu cywilnego.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej.
Odwołanie wnosi się do wojewody opolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.
PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 463),
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1904),
4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 463),
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

(Dz. U. z 2020 r. poz. 698),
6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).
WZÓR WNIOSKU:
Załącznik.
UWAGI DODATKOWE:
Brak.
Wersja: 2
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