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Orzekanie o zmianie nazwiska, imienia( imion )

Wymagane dokumenty:

1.   ”Wniosek o zmianę imienia/ imion, nazwiska /nazwiska rodowego” , który winien zawierać następujące    dane:
 imię (imiona) ,  nazwisko i nazwisko rodowe wnioskodawcy, stan cywilny (kawaler, panna, żonaty, 

zamężna,rozwiedziony, rozwiedziona,wdowiec, wdowa),
 adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, 
 numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jeżeli został nadany,
 imię  (imiona)i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana  oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci na które ma się 

rozciągnąć zmiana,
 uzasadnienie wniosku,  
 wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia i aktu małżeństwa jeżeli zmiana będzie dotyczyła tego aktu,
 wskazania miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci o ile zmiana imienia / nazwiska będzie dotyczyła 

tych aktów,
 oświadczenie wnioskodawcy,że w sprawie zmiany imienia(imion) / nazwiska nie złożył wcześniej  wniosku do innego 

kierownika USC lub że nie została już wydana decyzja odmowna.
2.    Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia lub  nazwiska w 

przypadku gdy zmiana  nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka  lub zmiana nazwiska dziecka następuje w wyniku 
rozciągnięcia na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców. Swoją zgodę dziecko wyraża osobiście lub w formie 
pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.

3.    Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka / 
zmianę nazwiska . Wymaganą zgodę drugi rodzic wyraża osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie 
poświadczonym.

4.    W szczególnych przypadkach : prawomocne postanowienie sądu o całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, 
który nie jest wnioskodawcą lub postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie  z wnioskiem o zmianę imienia, nazwiska 
dziecka.

       Jeśli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia (imion) występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub 
osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć:
 prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub/i umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie w wnioskiem  do właściwych organów administracji  o 

zmianę nazwiska / imienia(imion) 
 5.  Dokumenty, które mogą  stanowić materiał  dowodowy uzasadniające wniosek.
 6.   Do wglądu : dowód osobisty wnioskodawcy/ dzieci, jeśli zmiana ich dotyczy.  

Opłata skarbowa:

 za  wydaną decyzję –  37  zł,
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki:
02 1910 1048 4400 4026 1131  0019
Dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

w ciągu  miesiąca  od złożenia dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

Nr pokoju: 102,106

Nr telefonu: 2 850 850 wew. 102, 106

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek  9.30 - 16.30
Wtorek, Środa, Piątek 8.00 - 15.00
Czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron.
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Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

w Zielonkach w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 art. 8-12 stawy z dnia 17 października 2008 roku O zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz.707) ,
 art.104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.735) 
 ustawy z dnia  25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz.U. z 2020r., poz.1359),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm.)

Uwagi:

1.O zmianę imienia ( imion) , nazwiska mogą  ubiegać się :

- obywatele polscy,

- cudzoziemcy  nieposiadający   żadnego obywatelstwa , jeżeli posiadają w Polsce miejsce pobytu stałego,

- cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce status  uchodźcy.

2. Zmiany imienia , nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a szczególnie gdy dotyczą :

- zmiany imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,

- zmiany na imię ,nazwisko używane,

-zmiany na imię, nazwisko,które zostało zmienione bezprawie,

- zmiany na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego  jest również obywatelem.

3. Nie można wystąpić o zmianę  na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, 
wojskowej, społecznej chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku.

4. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i dzieci , które zrodzą się  z tego małżeństwa.

5. Wniosek o zmianę nazwiska każdy z małżonków składa  oddzielnie z zaznaczeniem , czy ubiega się o zmianę nazwiska 
rodowego  czy nabytego. 

6. Wniosek o zmianę nazwiska / imienia(imion) składa się do wybranego kierownika USC.
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