KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG
URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI
Miejsce składania wniosku:
URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, pokój nr 3/4; wszystkie stanowiska,
tel. 75 75-46-114, 75 75-46-115.
Wymagane druki:
2.
Oświadczenie składane w obecności pracownika USC.
Wymagane załączniki:
3.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – patrz punkt 4.
Opłaty skarbowe:
4.
• inna czynność USC – 11,00 zł;
• odpis skrócony aktu urodzenia – 22,00 zł.
Dokumenty do wglądu:
5.
• dowody osobiste matki dziecka i jej męża;
• odpis skrócony aktu małżeństwa.
Termin załatwienia sprawy:
6.
W dniu zgłoszenia chęci nadania nazwiska.
Wydział realizujący wniosek:
7.
URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, tel. 75 75-46-114, 75 75-46-115.
Tryb odwoławczy:
8.
Nie dotyczy.
Opłata za odwołanie:
9.
Nie dotyczy.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 5 marca 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity D. U.
2012r., poz. 788);
• Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z
2011r., Dz. U. Nr 212, poz. 1264);
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2012r.,
10.
poz. 1282);
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich
kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich
odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
Uwagi:
• przy przyjęciu oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki matka dziecka
musi być obecna i wyrazić zgodę na to nadanie;
11. • nie można nadać dziecku nazwiska męża matki, jeśli dziecko nosi nazwisko ojca (za
wyjątkiem sądowego ustalenia ojcostwa, w wyniku którego sąd dziecku nadał nazwisko
ojca);
• dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić osobiście zgodę na to nadanie.
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