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KARTA USŁUGI NR USC.12
Nazwa usługi
ZMIANA NAZWISKA LUB IMIENIA
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia
i nazwiska

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko

nazwa komórki:
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro dowodów osobistych
pok. Nr 9
tel. 74/ 811-77-31
e-mail: usc@stronie.pl
stanowisko: Kierownik USC

Załatwienie/wynik
sprawy
Wymagane
dokumenty

Opłaty

Zmiana imienia i nazwiska
• wniosek
• dokument tożsamości
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk
przelewu bankowego
Skarbowa: za wydaną decyzję 37,00zł.

Czas załatwienia
sprawy

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji
administracyjnej.
Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego
zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jednak
załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego-nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
złożenia podania.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody
Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje/
uwagi

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w
wybranym urzędzie stanu cywilnego.
Wniosek może złożyć:
• Obywatel polski
• Cudzoziemiec nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa,
jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
• Cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy – wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów
związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia,
wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego
dziecka:
• Wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna
prawnego);
• Zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w UC lub przed
konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym);
• W razie braku zgody drugiego rodzica – prawomocne orzeczenie
sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o
pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;
• W przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka
pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie
sądu zezwalające na zmianę;
• Zgoda dziecka które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście
w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z
podpisem notarialnie poświadczonym);
• Dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości
dziecka;
Formularze do
pobrania
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