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 IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: BoŜena Łukasiewicz 16.05.2008 

Sprawdził:  Jarosław Wojdyła 23.06.2008r. 

Zatwierdził: Piotr Papis 23.06.2008r. 

Osoba odpowiedzialna za aktualizacj ę karty: BoŜena Łukasiewicz 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
1. Podanie o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem. 
2. Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy. 
3. JeŜeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małŜeńskim – odpis skrócony aktu małŜeństwa. 
4. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci. 
5. Dowód uiszczenia naleŜnej opłaty skarbowej. 
6. Do wglądu: dokument toŜsamości wnioskodawcy. 

OPŁATY 
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji. 
MIEJSCE  ZŁO śENIA  DOKUMENTÓW  
Urząd Gminy w Klwowie, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr. 11 
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 
Godziny przyjęć klientów: 
pn. .- pt  - 7.30 - 15.30 
OSOBY  DO KONTAKTU 
BoŜena Łukasiewicz  
(Kierownik USC) –UG Klwów, pok. nr 11, tel. 048/67-10-010 w.16 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  
do 1 miesiąca 
do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC , przysługuje odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z 
późn. zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.). 
UWAGI 
O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, Ŝe jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych, nie Ŝyje (naleŜy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (naleŜy 
przedstawić postanowienie sądu). 
Gdy dziecko skończyło 14 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda. 
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. JeŜeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, 
rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców. W razie braku porozumienia między rodzicami, kaŜdy z 
nich moŜe zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu 
się postanowienia sądu. 
Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeŜeli jest uzasadniony waŜnymi względami. W szczególności waŜne względy 
zachodzą, gdy: 
nazwisko jest ośmieszające, ma niepolskie brzmienie, posiada formę imienia, 
wnioskodawca pragnie zmienić nazwisko, które uŜywa od lat lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione. 
Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, 
wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, Ŝe posiada członków rodziny o takim 
nazwisku (naleŜy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem. 
Zwolnione z opłaty skarbowej są wnioski i decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono (naleŜy 
udokumentować bezprawność) oraz wnioski i decyzje, jeŜeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa. 
JeŜeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 
 


