
KARTA USŁUGI 

w sprawie: zmiany nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa 
 

 

 

Urząd Miejski w Kluczborku 

ul. Katowicka 1  46-200 Kluczbork 

 

tel. 77 418 14 81 do 85 (centrala) 

fax. 77 418 22 30 

 

 www.kluczbork.eu 

 

USC.0143.6.2020.MT 

Opracowała: 

 

Marzanna Tomczak 

 
data  30.12.2020r.             

Zatwierdził: 

 

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 wniosku o zmianę nazwiska pierwszego wspólnego dziecka  

pochodzącego z małżeństwa: 

1) Przy sporządzeniu aktu  urodzenia  pierwszego  wspólnego dziecka małżonkowie  

mogą złożyć przed kierownikiem wybranego urzędu stanu cywilnego zgodne 

oświadczenia o  zmianie wskazanego   przez   nich   nazwiska dziecka albo  wskazać 

je,  jeżeli  nazwisko  dziecka  nie zostało przez nich wybrane. 

2) Jeżeli  małżonkowie  mają  różne  nazwiska,  w  zgodnych  oświadczeniach  

małżonkowie mogą  wskazać  nazwisko  jednego  z  nich  albo  nazwisko  utworzone  

przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. 

3) Osoby ubiegające się o zmianę nazwiska pierwszego wspólnego dziecka 

pochodzącego z małżeństwa zobowiązane są przedłożyć ważne dokumenty 

tożsamości - do wglądu.  

II ETAP – przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka 

pochodzącego z małżeństwa: 

Przyjęcie oświadczenia małżonków o nazwisku, jakie będzie nosiło ich wspólne dziecko 

http://www.kluczbork.eu/


pochodzące z małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice 

dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego. 

OPŁATY: 

- 11,00 zł. (słownie: jedenaście złotych)  

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta  

Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410.  

 

Dowód wpłaty należy załączyć do podania. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Jeżeli akt  małżeństwa sporządzony  jest  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczborku 

przyjęcie oświadczeń  następuje  niezwłocznie.  

Jeżeli  małżeństwo  zostało  zawarte  poza  Kluczborkiem, sprawa  jest  załatwiana  

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 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 463), 

2) 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), 

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 463), 

4) 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), 



5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546), 

6) Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 

8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735). 

WZÓR WNIOSKU: 

Załącznik. 

UWAGI  DODATKOWE: 

Brak. 

Wersja: 2 20.11.2020 r. MT 

 

 

 


