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KARTA USŁUGI
Nr 67
z dnia
23.09.2016r.
AKTUALIZACJA
z dnia
14.06.2018 r.

NAZWA USŁUGI
ZMIANA IMIENIA, NAZWISKA
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sicienku wniosku o zmianę imienia lub
nazwiska. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym,
rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Zmiany nazwiska lub imienia dokonuje się na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego
dziecka.
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu Stanu Cywilnego w Sicienku, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek
Załączniki:
- Dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
- Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska;
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej

OPŁATY
Wysokość opłaty skarbowej – 37,00 zł.
Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a)
Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku, najpóźniej z chwilą złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Sicienku w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 Art. 4, art. 8, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 10)
 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 Ustawa z dnia 25 lutego 2015 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r. poz. 682)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
1044)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, pokój
nr 7
NUMER TELEFONU - tel.: +48 52 58 70 758, fax; +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30

-

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,

INFORMACJE DODATKOWE
Opłatę uiszcza się przelewem na konto lub w kasie Urzędu Gminy Sicienko.
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007











Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności
gdy dotyczą:
 imienia lub nazwiska ośmieszającego albo bielicującego z godnością człowieka;
 na imię lub nazwisko używane;
 na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo
również się posiada.
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 nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Zmienione nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany niezbędne jest wyrażenie
zgody przez dziecko.
Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które
zrodzą z tego małżeństwa.
Zmiana nazwiska lub nazwiska jednego rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci,
które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to
zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy
rodzicielskiej albo nie żyje.
Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

FORMULARZ DO POBRANIA:
Załącznik 1 – Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

