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Urząd Miasta
i Gminy
w Prabutach

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca

Data
zatwierdzenia
26.10.2013

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

•
•
•
•

Podanie.
Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka / ojca dziecka.
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża / ojca dziecka i jego żony.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia podania drogą elektroniczną.
4. OPŁATY

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie nie podlega opłacie.
opłacie
Opłacie podlega wydanie odpisu aktu po uznaniu:
- odpis skrócony aktu – 22 zł,
- odpis zupełny aktu – 33 zł.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, USC, pok. nr 4 parter, w godz. wtorek –
piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00.
6. OSOBY DO KONTAKTU

Joanna Stępka, tel. 55 262 41 51, e-mail:
e
usc@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie:
•

Złożenie podania wraz z aktami stanu cywilnego,

•

złożenie oświadczenia przez oboje małżonków przed kierownikiem USC.

8. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.
9. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 25.02.1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788
z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29.09.1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,
poz. 1264),
- ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
10. UWAGI

Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli zostały sporządzone w USC
w Prabutach.
Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą,
który/która nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed
kierownikiem USC zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie
nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko nosi
nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka
przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda, wyrażona
osobiście przed kierownikiem USC.
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca można złożyć przed
każdym kierownikiem USC na terenie RP.
Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
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