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Karta informacyjna
Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
I

Podstawa Prawna,
 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 463 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z
2020r., poz. 1359 z późn. zm.).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
 Urząd Stanu Cywilnego
Niedrzwica Duża ul. lubelska 32, Pokój nr 3 (budynek obok budynku głównego)
Tel.:81 517 50 85 wew. 34

III

Wymagane wnioski
 oświadczenie o nadaniu dziecku jednego z małżonków nazwiska jakie noszą lub
nosiłyby wspólne dzieci małżonków (sporządzane w USC)

IV

Wymagane załączniki
 dowód wniesienia opłaty skarbowej,

V

Dokumenty do wglądu
 dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony
(dowody osobiste lub paszporty)
 dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna - jeżeli ukończyło 13 rok
życia.

VI

Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie

VII

Opłaty
 opłata skarbowa* za przyjęcie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska, jakie
noszą lub nosiłyby wspólne dzieci małżonków  11 zł
Opłata w Kasie Urzędu Gminy pokój nr 1 lub na rachunek bankowy w
BS Niedrzwica Duża na nr: 53868700092001000001300001

VIII

Tryb odwołania
 Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Niedrzwicy Dużej w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji odmownej.

IX

Uwagi
 Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest
ojcem 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.


Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:
- nosi ono nazwisko ojca
albo

- nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców
dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca), można złożyć
przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.



Oświadczenie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.



Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca)
ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona
osobiście.



Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu
urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana
jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń  jeżeli dziecko urodziło się w miejscu
przyjmowania oświadczeń. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem
przyjmowania oświadczeń  protokół przekazywany jest niezwłocznie do
właściwego urzędu stanu cywilnego.

