Urząd Gminy Poświętne
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne
tel./fax: 44 756 45 34
e-mail: usc@poswietne.pl
www.poswietne.pl, www.bip.poswietne.pl.pl

USC – 7

KARTA ZADANIA

Nazwa usługi:

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Miejsce
złożenia
dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Gminy Poświętne
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne tel./fax: 44 756 45 34
e-mail: usc@poswietne.pl







Wymagane
dokumenty:

Dowód osobisty (do wglądu).
Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (do pobrania na dole strony).
Dokumenty uzasadniające zmianę (np. prawomocny wyrok sądu).
Akt urodzenia (wersja elektroniczna w systemie rejestrów państwowych).
Akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (wersja elektroniczna w systemie
rejestrów państwowych).
Dodatkowo, jeżeli zmiana dotyczy małoletniego dziecka:
 Wniosek obojga rodziców lub wniosek jednego z rodziców i zgoda drugiego
rodzica (do pobrania na dole strony) lub wniosek jednego z rodziców
i prawomocne postanowienie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego
rodzica.
 Zgoda małoletniego dziecka do lat 13 na zmianę imienia lub nazwiska (do
pobrania na dole strony).
 Akt urodzenia dziecka (wersja elektroniczna w systemie rejestrów
państwowych).

Opłata
skarbowa:

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł.
Wpłat z tego tytułu należy dokonywać w kasie UG Poświętne lub na rachunek
bankowy: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Filia Poświętne: 20 8985
0004 0030 0306 6976 0031
Zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie
zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym
bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

Termin
realizacji:

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach
szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb
odwoławczy:

Odwołanie
od
decyzji
wnosi
się
do
Wojewody
Łódzkiego
za pośrednictwem Kierownika USC w Poświętnem w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji stronie.

Podstawa
prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
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Dodatkowe
informacje:

1. Wniosek można złożyć do wybranego Kierownika USC w wersji papierowej
(dopuszcza się złożenie wniosku w formie pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym).
2. Zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,
zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego
imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion.
3. Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska
lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub
męskiego.
4. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych względów, a
w szczególności, gdy dotyczy zmiany imienia lub nazwiska ośmieszającego albo
nielicującego z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, na imię lub
nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, na imię lub nazwisko noszone
zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.
5. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w RP status uchodźcy,
można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z
zagrożeniem życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
6. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie (nabytego) lub
nazwiska rodowego.
7. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
8. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów.
9. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.
10. Zmiana nazwiska jednego małżonka nie rozciąga się na zmianę nazwiska
drugiego małżonka.
11. Zmiana nazwiska jednego z rodziców może rozciągać się na małoletnie dzieci na
wyraźny wniosek rodzica, pod warunkiem, ze drugi z rodziców wyraził na to
zgodę lub nie ma on pełnej zdolność do czynności prawnych lub jest
pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie żyje.
12. Zgoda drugiego rodzica na zmianę nazwiska swojego dziecka musi być
wyrażona osobiście przed Kierownikiem USC lub w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP
mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.
13. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy dziecka, które ukończyło 13 lat, potrzebna jest
również jego zgoda.
14. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed Kierownikiem USC w
formie pisemnej lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe
poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.
15. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może
zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska
dziecka.
16. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu
cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia
lub nazwiska składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu
cywilnego.
17. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu
tj. w dniu skutecznego doręczenia stronie/stronom.
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