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NAZWA USŁUGI:
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2017 poz. 682 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn.
zm. );
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z
późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1904 );
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 poz. 1044 z późn. zm).

WYMAGANE DOKUMENTY
Dowody osobiste mężczyzny uznającego ojcostwo i matki dziecka lub aktualne paszporty.

FORMULARZE DO POBRANIA:
Brak

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
pok. 204 II piętro

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego pok. 204 II piętro
Tel. 85 65 65 835
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
 poniedziałek od 7:30 do 17:00,
 od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
 piątek 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY:
Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w
terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o
przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

UWAGI:
Złożenie przez mężczyznę oświadczenia, że jest ojcem dziecka i złożenie przez matkę dziecka
oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz złożenie przez obojga oświadczeń o wyborze nazwiska
dla dziecka następuje osobiście przed kierownikiem USC. Termin złożenia oświadczeń o uznaniu
ojcostwa to – w chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka bądź nie później niż przed ukończeniem
przez dziecko 18 roku życia. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w
chwili uznania ojcostwa. Z ważnych względów można również dokonać uznania ojcostwa dziecka
poczętego, ale nienarodzonego.
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