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KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

24.06.2014 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki 

Podstawa 

prawna 

- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 

2012 r. poz. 788 z późn.zm. ). 

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U. 2014 poz. 1741z późn. zm.) 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ks. Czerwionki 39, 47 - 110 Kolonowskie,  

- Telefon informacyjny: 077 - 461-11-40 w. 26  

- E-mail informacyjny: usc@kolonowskie.pl  

- Godziny pracy: poniedziałek 7.00 - 16.00, wtorek - czwartek 7.00 - 

15.00, piątek 7.00 – 14.00 

- Kierownik USC 

Wymagane 

dokumenty 

· skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka, 

· zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony 

jest w USC poza Kolonowskiem, 

· do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków, 

· osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

brak 

Termin 

składania 

dokumentów 

Na bieżąco 

Termin 

realizacji 
niezwłocznie 

Tryb 

odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który to 

rozstrzygnięcie wydał.   

Uwagi  

Informacje 

dodatkowe 

1.Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli nosi 

ono nazwiska ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych 

oświadczeń rodziców dziecka  przez połączenie nazwiska matki z 

nazwiskiem ojca dziecka. 

2.Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć 

przed każdym kierownikiem USC na terenie RP. 

3.Oświadczenia muszą złożyć małżonkowie wspólnie. 

4.Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło 

lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona 

osobiście. 

http://www.kolonowskie.pl/
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5.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 

Wzory 

wniosków 
W załączeniu 

 

Sporządził: K. Laski 


