NUMER DRUKU:

USC-12

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
OGÓLNY OPIS:

Zmiana imienia lub nazwiska decyzją administracyjną.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska wraz z uzasadnieniem zawierający: nazwisko i imię
wnioskodawcy, miejsce zamieszkania, nazwisko lub/i imię o które ubiega się wnioskodawca.
2. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku i uzasadniające zmianę nazwiska lub/i imienia.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku następuje osobiście w USC w Gorzowie Wlkp. lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4, tel. 95 7355 824
pokój nr 2, tel. 95 7355 826
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
OPŁATY:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.:
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w USC w Gorzowie Wlkp.
(czynna w godzinach pracy urzędu).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie od 14 dni do 1 miesiąca.
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Gorzowa Wlkp., przysługuje
odwołanie do Wojewody Lubuskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
UWAGI:

1. O zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że
jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy wskazać urząd
stanu cywilnego, który sporządzał akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony
władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku
porozumienia między rodzicami dotyczące zmiany imienia dziecku, każde z nich może zwrócić
się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po
uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed
Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.

3. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
4. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska
dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody
drugiego z rodziców, wyrażonej osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie
do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się
postanowienia sądu.
5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności,
gdy dotyczą zmiany:
a. imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
b. na imię lub nazwisko używane,
c. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
d. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego
obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
6. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę
nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej,
społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków
rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie
znany pod tym nazwiskiem.
7. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
8. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego
Zastępcy) dowolnie wybranego przez wnioskodawcę.
9. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za
pośrednictwem Konsula RP wskazując Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do którego wniosek
ma zostać przekazany.
10. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, której bezprawnie je
zmieniono oraz jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 10 ze
zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017r. poz.
1257 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.).
PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o zmianę imienia, nazwiska i nazwiska rodowego - USC-12-01

Opracował (data i podpis):

Sprawdził (data i podpis):

Zatwierdził (data i podpis):

Joanna Dobek
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Eugeniusz Kurzawski
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