
KARTA  INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolność 1, 
87-410 Kowalewo Pom.; tel. (0-56) 684 10 24, fax (0-56) 684 10 71, 

e-mail: um.kowalewo@wp.pl

USC - 15
Nazwa usługi

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Z  2012r., poz. 1282)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
– dane osoby, której zmiana dotyczy (imiona, nazwisko, adres, PESEL)
– imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
– uzasadnieniem

    
    Do wniosku o zmianę nazwiska/imienia należy dołączyć:

-    odpis zupełny aktu urodzenia
-    odpis zupełny aktu małżeństwa
-    odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci lub   
     dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska/imienia.

Nie dołącza się w/w aktów, jeżeli zostały sporządzone w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę.
Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
– za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37,00zł,

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 056 684 10 24.

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
Sprawy te wymagają szczegółowej konsultacji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie do 14 dni od daty 
doręczenia decyzji.

VII. UWAGI:
Wniosek należy złożyć osobiście do kierownika USC właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego   
wnioskodawcy, a w przypadku zamieszkania za granicą w polskiej placówce konsularnej.

W przypadku zmiany nazwiska małoletniego dziecka – konieczna jest zgoda drugiego z rodziców.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy,można dokonać wyłącznie 
z ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa 
osobistego.
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