Zmiana imion i nazwisk
Kogo dotyczy
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Wymagane
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Podanie zawierające następujące dane:
 nazwisko i imiona wnioskodawcy,
 adres zameldowania na pobyt stały,
 stan cywilny,
 nazwiska i imiona małoletnich dzieci lub informacja o nie posiadaniu
małoletnich dzieci nawet w przypadku, jeŜeli wnioskodawca podaje stan
cywilny - wolny, kawaler, panna,
 nazwisko i imię, o które ubiega się wnioskodawca, imiona i nazwiska
małoletnich dzieci, na które zmiana ma się rozciągać,
 waŜne względy uzasadniające wnioskowaną zmianę.
Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy oraz odpisy zupełne aktów urodzenia
jego małoletnich dzieci, jeśli sporządzone są w innym USC.
Odpis skrócony aktu małŜeństwa wnioskodawcy, z ewentualną adnotacją o rozwodzie
oraz adnotacją o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska, jeśli akt
sporządzony jest w innym USC.
Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 14 lat, o wyraŜeniu zgody na
zmianę jego imienia, jak równieŜ zmianę nazwiska, jeŜeli:
 zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
 zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko
zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.
Oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą o wyraŜeniu zgody na zmianę
imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeŜeli:
 zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
 zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko
zmiany nazwiska drugiego rodzica.
Postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest
wnioskodawcą.
Dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą słuŜyć jako materiał
dowodowy, uzasadniający wniosek.
Dowód osobisty – do wglądu.
JeŜeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun
ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku
naleŜy dołączyć:
 orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie
zastępczej,
 postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę
nazwiska lub imienia dziecka.

Decyzje wydawane na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk podlegają opłacie
skarbowej:
Opłaty

•
•

decyzja dot. zmiany nazwiska i imienia albo nazwiska lub imienia 37,00 zł
decyzja dot. ustalenia pisowni imienia lub nazwiska 22,00 zł

Osoba odpowiedzialna Wójt Gminy – jako Kierownik USC
Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia
sprawy

Osobiście w USC, pokój nr 1, parter

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
1.
2.

Podstawa prawna
3.

Tryb odwoławczy

Art. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity:
Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992,).
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225
poz.1635).

Od decyzji Kierownika USC w Cedrach Wielkich przysługuje odwołanie do Wojewody

Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem Kierownika USC w Cedrach Wielkich, w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe
informacje

1.
2.

Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.
Podanie o zmianę nazwiska składa kaŜdy z małŜonków oddzielnie zaznaczając w nim
o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

