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NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Agnieszka Bielanowska– Kierownik USC
Odpowiedzialny za
Marzena Lewandowicz – Zastępca Kierownika USC
daną usługę
Ewa Redel – Zastępca Kierownika USC
Miejsce załatwienia
sprawy
Nr telefonu, e-mail

•
•

Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami")
(22) 755-62-40; (22) 46-34-619

Poniedziałek
Wtorek, środa, czwartek,
Piątek

Godziny
urzędowania

900 – 1800
800-1600
800-1500

1. Dowody osobiste małżonków (do wglądu)SCE ZŁOŻENIA DOK

Wymagane
dokumenty

Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w .
wysokości 11 zł.
Numer konta bankowego
Bank Pekao SA Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Wysokość opłaty

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w
dniu zgłoszenia.

Termin realizacji
sprawy

Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
lub przed konsulem przy wspólnej obecności małżonków.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm. /.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /
tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 /

Podstawa prawna
sprawy

Tryb odwoławczy
sprawy

Uwagi

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity
Dz.U. z 2018r. poz. 1044 /.
Od decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC w Grodzisku Mazowieckim
przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem
Kierownika USC w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Jeżeli matka / ojciec maloletniego dziecka zawarła / zawarł małżeństwo z
mężczyzną / kobietą, który / która nie jest ojcem / matką tego dziecka, małżonkowie
mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że
dziecko będzie nosic takie samo nazwisko , jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne
dziecko.
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

Wzory wniosków
Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku
OPRACOWAŁ:
Kierownik USC
29.05.2019 r.
.
Agnieszka
.
Bielanowska

SPRAWDZIŁ:
Kierownik USC
29.05.2019 r.
Agnieszka
Bielanowska

ZATWIERDZIŁ:
Burmistrz
29.05.2019 r.
Grzegorz
Benedykciński

