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WYDANIE 2

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska
( Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.
1827t.j)

Komórka
odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Hyżnem
III piętro, pokój nr 16,
Tel. 17 23 045 73
Zmiana imienia lub nazwiska

Sposób załatwienia
sprawy
Wymagane
dokumenty

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
 imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który
sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana
imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności, zwany dalej "numerem PESEL", jeżeli został
nadany;
2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia
małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska
będzie dotyczyła tych aktów;
4) adres do korespondencji wnioskodawcy;
5) uzasadnienie;
6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie
złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu
stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja
odmowna.
2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów
stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska
wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych
dokumentów stanu cywilnego.
3. W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest
składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument
stwierdzający tożsamość.

Formularz do
pobrania

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Opłaty

Czas załatwienia
sprawy

Tryb odwoławczy

Inne informacje

Opracowała:
Edyta Bialic
Inspektor
dnia 02.12.2016 r.

Decyzja - 37 zł,
Płatne w kasie Urzędu Gminy w Hyżnem lub na konto Urzędu BS
w Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001
Decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska wydaje się bez
zbędnej zwłoki, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego - do dwóch miesięcy od chwili złożenia wymaganych
dokumentów.
Odmowa zmiany imienia lub nazwiska następuje w formie decyzji, od
której przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem
kierownika usc.
1. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje
na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie
dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
2. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców
rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od
tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców
wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do
czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej
albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko
ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne
także wyrażenie zgody przez dziecko.
3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka
każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego
o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
4. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w
formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego
zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za
pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
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