
 

 

URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU 

 
Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. (34) 3575100 do 102, fax. wew. 30 

e-mail: urzad@dobrodzien.pl ,  www.dobrodzien.pl 

Edycja: 8 

15.12.2015r. KARTA USŁUG 
Nr karty: 

16/USC 

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111 – I piętro /tel. 34 3575 100 wew.40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. 

2. Wniosek, który musi zawierać: 

- dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), 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, 

- nr PESEL, 

- imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, 

- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska 

będzie dotyczyła tych aktów, 

- adres do korespondencji wnioskodawcy, 

- uzasadnienie, 

- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika 

urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna. 

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. 

Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę. 

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście 
lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą 
wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, 
każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.  

Opłaty: 

- decyzja – 37 zł  
Zwolnione od opłaty są decyzje wydawane osobom, którym bezprawnie zmieniono imię (imiona) lub 
nazwisko, a także zstępnym i małżonkom tych osób. 
 
Wpłata gotówką w kasie tut. Urzędu na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w  Dobrodzieniu: BS Leśnica O/Dobrodzień 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

 
tryb ustawowy przewiduje termin do 30 dni 
 

Tryb 
odwoławczy: 

 
Odwołanie za pośrednictwem Kierownika USC do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 
 

Podstawa 
prawna: 

 
Ustawa z dnia 17 października 2008. o zmianie imienia i nazwiska /Dz. U z 2008r. nr 220, poz. 1414 ze 
zm/ 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm./ 
 

Informacje 
dodatkowe: 

- wniosek o zmianę nazwiska, imienia należy uzasadnić ważnymi powodami /nazwisko lub imię  
ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, powrót do nazwiska bezprawnie zmienionego, 
nazwisko lub imię używane, nazwisko lub imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego 
obywatelstwo również się posiada/, 
- zmiany nazwiska nie dokonuje się, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko 
historyczne, wsławione na polu kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba 
że posiada członków rodziny o tym nazwisku, 
- wniosek składa każdy indywidualnie /nawet gdy dot. małżonków, każdy osobno/, 
- zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego 
małżeństwa, 
- po zmianie nazwiska, nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów,  
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- po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona, 
- osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem 
konsula RP 
 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
na miejscu 

 
Opracowała: Zofia Ulfig – Z-ca Kierownika USC , data: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data 15.12.2015r. 


