NUMER DRUKU:

USC-11

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Nadanie dziecku nazwiska małżonka
OGÓLNY OPIS:

Przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko jednego z nich będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi
albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokument tożsamości matki dziecka i jej współmałżonka lub ojca dziecka i jego małżonki.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku oraz złożenie oświadczenia następuje przed Kierownikiem USC osobiście.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 2, tel. 95 7355 826
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
OPŁATY:

Zwolniony z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w
ciągu miesiąca.
W przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego Urzędu Stanu Cywilnego na wprowadzenie do rejestru
aktu urodzenia dziecka lub/i małżeństwa osób wnioskujących o dokonanie czynności konieczna będzie
ponowna wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego.
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC Gorzowa Wlkp., przysługuje
odwołanie do Wojewody Lubuskiego, za pośrednictwem kierownika USC, 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.
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 każdym
Kierownikiem USC na terenie RP.
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.

6.

Strony wnoszą podanie napisane od siebie skierowane do Kierownika USC.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j: Dz. U. z 2016r. poz.
2064 ze zm.). – art. 69.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j: Dz. U. z 2017r. poz.682 ze
zm.) – art. 90.
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