URZĄD MIASTA w Słupcy

ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl

czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

Numer karty:

USC-4

KARTA INFORMACYJNA
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. 105, wew. 106, 107.
r-usc@miasto.slupca.pl

PODSTAWA
PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. z 2016, poz. 2064 t. j. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 t. j. )
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r.,
poz. 1827 t. j. ze zm.)

WYMAGANE
DOKUMENTY:

1. Dokument tożsamości rodziców
2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego,
kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o ciąży

OPŁATY:
MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:
TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

TRYB
ODWOŁAWCZY:

Nie pobiera się

Urząd Stanu Cywilnego

Niezwłocznie.

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu
cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia
oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
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INFORMACJE
DODATKOWE:

Załączniki:

1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie,
że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od
zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia
sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego,
jeżeli zostało poczęte.
4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za
granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego
przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub
matki dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem,
wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem
województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 12 grudnia 2017r.
Weryfikujący: Marta Kozielska
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