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W sprawie:

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
1. Od czego zacząć?
1. Podanie.
2. Dokument tożsamości strony matki/ojca dziecka i ich współmałżonka /dowód
osobisty lub paszport/.
2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
Nie podlega opłacie skarbowej.
3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Byczynie
46-220 Byczyna, Rynek 1
pok. nr 12
tel. 77-413-41-50 w. 23
4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?
Niezwłocznie

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Nie dotyczy
6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2064/.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 682/.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257/.
7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim
konsulem.
2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi
ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń

rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie
mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej
osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym
ta osoba się posługuje.
8. Co przysługuje wnioskodawcy?
Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do
Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

9. Wzór wniosku do pobrania: nie dotyczy
DODATKOWE UWAGI:

Godziny urzędowania
Urzędu Miejskiego w Byczynie:
Poniedziałek
godz. 7.30 – 16.00
Wtorek-Czwartek
godz. 7.30-15.30
Piątek
godz. 7.30 – 15.00
Opracowała: Renata Marzec

Zatwierdził: Maciej Tomaszczyk

