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KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY
NR SOB 02
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)
Nazwa usługi:
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI.
Odpowiedzialny za usługę: Bogumiła Wilczyńska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Jolanta Kwiatkowska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Nr pokoju: 11 „Duży Ratusz”
Nr telefonu: 56 – 6752291 w. 41
Godz. pracy: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7. 00 do godz. 15. 00.
Wtorek od godz. 8. 00 do godz. 16. 00.
Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Dowody osobiste małżonków (do wglądu).
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka (jeżeli związek małżeński
zawarty był poza terenem Miasta Gminy Chełmży).
3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko urodziło się poza terenem
Miasta Gminy Chełmży).
Warunki nadania dziecku nazwiska męża matki: dziecko nie ma ustalonego ojcostwa,
ojcostwo zostało ustalone sądownie, oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża
matki może być złożone wyłącznie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i
wymaga sporządzenia protokółu. Nazwisko męża matki można nadać dziecku
małoletniemu, jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadania mu tego konieczna jest jego
zgoda, wyrażona osobiście. Dziecko uznane nabywa nazwisko z mocy prawa.
Opłaty: nie pobiera się.
Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 7. 00 – 10. 00, 11.00 – 14.
15. Wtorek w godz. 8. 00 – 10. 00 i 11. 00 – 15. 15.
Ustawowy termin odbioru dokumentów: do 7 dni od daty zgłoszenia.
Tryb odwoławczy: od decyzji w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia służy
stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odbiór dokumentów: odbiór osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres,
bez dodatkowych opłat.
Uwagi: brak.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.
U. z 2004 roku, poz. 1688 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964
roku Nr 9, poz. 59 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
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