KARTA USŁUGI – ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Sprawa prowadzona prze: Urząd Stanu Cywilnego
Pl. Powst. Wlkp. 20/21
Karta Usług nr USC/9
89-320 Wysoka
Podstawa prawna:

Wymagane
dokumenty:

Opłaty:

Miejsce złożenia
dokumentów:
Godziny pracy:
Miejsce załatwienia
sprawy:
Kontakt:

Termin załatwienia
sprawy:
Tryb odwoławczy:
Inne informacje:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z
2016 r. poz. 10),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1044 ze zmianami).
Uzasadniony wniosek oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność żądań
wnioskodawcy.
Oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka –
osobiście (jeżeli wniosek o zmianę nazwiska małoletniego dziecka składa
jedno z rodziców lub jeżeli zmiana nazwiska jednego z rodziców ma się
rozciągać na małoletnie dzieci chyba, że rodzic pozbawiony jest władzy
rodzicielskiej lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo nie żyje;
Oświadczenie dziecka o zgodzie na zmianę nazwiska – osobiście (jeżeli
ukończyło 13 lat).
Za wydanie decyzji – opłata skarbowa 37,00 zł w kasie tut. UMiG (codziennie
od godz. 7.30 do godz. 14.30) lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka BS
Wysoka Nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.
W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć
wydrukowane potwierdzenie dokonanej operacji bankowej.
Nie pobiera się opłaty skarbowej w sprawach zmiany imienia i nazwiska od
osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także od ich zstępnych i małżonków
tych osób.
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Urząd Stanu Cywilnego, Plac Powstańców
Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)
Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
700do 1500.
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Urząd Stanu Cywilnego, Plac Powstańców
Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)
tel. +48(67) 2871004, 2871080, 2871812 wew. 40
Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21,
pokój nr 12 (I piętro)
tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,
adres e-mail: usc@gminawysoka.pl
Do 30 dni.
Do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika USC
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia.
Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska
lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwa dla rodzaju żeńskiego lub
męskiego. Zmiana może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska
rodowego. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych
powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nie licującego z godnością

człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego
obywatelstwo również się posiada.
Wniosek 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, że posiada członków
rodziny o tym nazwisku. Nazwisko może składać się z najwyżej dwóch członów.
Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona. Zmiana nazwiska osoby, która
pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim może dotyczyć również jej
nazwiska rodowego.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego Kierownika
USC.
Wniosek składa się osobiście, a osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć
wniosek za pośrednictwem konsula RP wskazując kierownika urzędu stanu
cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
Zgodę na zmianę nazwiska rodzic oraz dziecko, które ukończyło 13 lat wyrażają
osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w
formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku
zamieszkiwania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mogą wyrazić zgodę
za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka w kwestii zmiany
nazwiska dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o
wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

