Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 759 21 00, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl, www.podkowalesna.pl
Nr karty:
KARTA USŁUGI

Urząd Miasta
Podkowa Leśna

USC - 17

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. z 2020 r. Nr 707)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 695)
Ustawa z dnia 16 listopada 200 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 424)
Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę imienia i nazwiska który zawiera:
1. dane osoby, której zmiana dotyczy:
• imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe,
• wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt
urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie
dotyczyła tego aktu,
• nr PESEL
2. imię i 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
decyzja odmowna
opłata skarbowa w wysokości 37 zł. wniesiona na rachunek Urzędu Miasta
Opłaty:
Podkowa Leśna dołączona do wniosku

Podstawa prawna:

Miejsce załatwiania
sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Budynek Urzędu Miasta pokój nr 7
tel. 22 759-21-15

Termin składania
dokumentów:

-

Termin rozpatrzenia
sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Tryb odwoławczy:

Od decyzji kierownika USC służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego
w Warszawie za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia

Uwagi i dodatkowe
informacje:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,
w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
• imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością
człowieka,
• na imię lub nazwisko używane,
• na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
• na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego
obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska
rodowego. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę
na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności
politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę
posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.
Uwagi
1. 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.
2. Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę.
3. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa do wybranego
kierownika urzędu stanu cywilnego.
4. Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:
• obywateli polskich,
• cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają
w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
• cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, z tym że zmiany imienia
lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można
dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z
zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa
osobistego.

Formularze wniosków
i druki do pobrania:

Załącznik

Godziny otwarcia
urzędu:

poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek 8.00 – 16.00, środa 8.00 – 16.00,
czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00.

Informacja
o dokonywaniu opłat:

Opłaty na rzecz Miasta Podkowa Leśna można dokonywać w Banku
Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia w Podkowie Leśnej, ul. Słowiczej 1H
na konto: 61 9291 0001 0090 4962 2000 0010 lub przelewem
na konto: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851.

Opracowała Zofia Chojnacka; sprawdziła Elżbieta Myśliwiec,
Zatwierdziła Małgorzata Smysło
Data aktualizacji 03.06.2020 r.

