
OŚWIADCZENIE O NADANIU  DZIECKU NAZWISKA  
MĘŻA MATKI / ŻONY OJCA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM 
URZĘDU STANU CYWILNEGO 
 
WYMAGANE  DOKUMENTY 

•  ustne oświadczenie do protokołu złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego przez zainteresowanych małżonków,  

•  dowody osobiste małżonków – do wglądu. 
•  jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona 

osobiście 
•  wniosek o przyjęcie oświadczenia 

Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z 
którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, 
bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Wydłuża to jednak termin 
załatwiania spraw o czas przeniesienia koniecznego aktu do Systemu Rejestrów Państwowych 
przez właściwy urząd stanu cywilnego, posiadający księgę papierową. 
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
 
Urząd Stanu Cywilnego, mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie,  
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina,  
I piętro, pok.112 i 113 
tel. (61) 8109-560, fax (61) 8109-558, e-mail: usc@mosina.pl 
 
Urząd Stanu Cywilnego pracuje w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.00 
do 15.00. 
 
OPŁATY 
Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.  
 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA 
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. 
 
Jeżeli dziecko urodziło się poza Mosiną i jego aktu urodzenia nie ma w bazie elektronicznej, 
sprawa załatwiana jest niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Systemu 
Rejestrów Państwowych. Zlecenie przeniesienia aktu wysyłane jest elektronicznie przez USC 
w Mosinie. 
 
Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Gminą Mosina i aktu tego nie ma w bazie 
elektronicznej sprawa załatwiana jest niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do 
Systemu Rejestrów Państwowych. Zlecenie przeniesienia aktu wysyłane jest elektronicznie 
przez USC w Mosinie. 
 
PODSTAWA  PRAWNA 

• art. 18,22,32 ust.2, 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)  

• art. 90 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 
2017 r. poz. 682) 
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