URZĄDMIASTACHEŁMŻY
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2.
tel. 56 - 675 22 91, fax. 56 - 675 21 22
www.chelmza.pl, um@chelmza.pl, burmistrz@chelmza.pl

KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY
NR SOB 03
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)

Nazwa usługi:
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE UZNANIA DZIECKA.
Odpowiedzialny usługę: Bogumiła Wilczyńska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Jolanta Kwiatkowska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Nr pokoju: 11 – Duży Ratusz.
Nr telefonu: (56) 675 22 91 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 rodziców (do wglądu).
2. W zależności od stanu cywilnego matki: odpis skrócony aktu urodzenia /panna/
lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie /o ile dziecko
urodziło się 300 dni od rozwodu/ rozwiedziona lub odpis skrócony aktu zgonu
męża matki dziecka o ile dziecko urodziło się po upływie 300 dni od zgonu –
wdowa.
3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko urodziło się poza terenem
Miasta Gminy Chełmży).
4. Postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiającego przedstawiciela ustawowego
dla dziecka w przypadku rodziców małoletnich (do uzyskania w Sądzie
Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich).
Inne informacje: przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka wymaga sporządzenia
protokółu w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Uznanie dziecka jest
formą ustalenia ojcostwa i może zrobić to każdy mężczyzna, bez względu na swój stan
cywilny. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie może odmówić przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka, chociażby żywił uzasadnione obawy co do prawdopodobieństwa ojcostwa uznającego. Jeżeli uznanie dziecka następuje przed sporządzeniem
aktu urodzenia lub dotyczy dziecka poczętego, lecz nie urodzonego, treść oświadczenia
wpisuje się do księgi urodzeń.
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: nie występuje.
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.). Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Opracował: B. Wilczyńska. Sprawdził: T. Nowicka. Zatwierdził: M. Kuffel.
Plik do pobrania: brak.

