K A R TA U S Ł U G I

Urząd Miejski

USC-13
Wersja Nr 2

Zmiana nazwiska

Data zatwierdzenia:

01.05.2016

w Złotowie

1. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. - o zmianie imienia i nazwiska (t.j Dz. U. z 2016 r., poz.10).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
23).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
2. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o zmianę nazwiska musi zawierać:
a) dane osoby, której zmiana dotyczy: imię/imiona, nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) wskazanie kierownika USC, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana nazwiska
będzie dotyczyła tego aktu.
c) nr PESEL,
d) nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana,
e) wskazanie miejsca sporządzenia aktu małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska będzie dotyczyła tych
aktów,
f) adres do korespondencji wnioskodawcy,
g) uzasadnienie,
h) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika
USC lub nie została wydana już decyzja odmowna
2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska wnioskodawca składa
wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
3. Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie
potwierdzone kopie)
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
3. OPŁATY
37,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:
poniedziałek od 8:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00,
piątek od 8:00 do 14:00,
bądź przelewem na rachunek bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze:
96 8941 0006 0016 4975 2000 0010
Opłat można dokonywać bezpośrednio w:
SBL O/Złotów Aleja Piasta 46.
Godziny otwarcia kasy od pon. do pt. 8:00 do 15:00
SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24
czynna od 9:30 do 17:00.
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SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4
czynny od 9:30 do 17:00.
W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić,
czego opłata dotyczy.
Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.
4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie
Aleja Piasta 1
77 – 400 Złotów
pokój 25, I piętro
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Do 1 miesiąca.
6. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie przysługuje odwołanie do
Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
7. OSOBY DO KONTAKTU
tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34
Barbara Narloch – Kierownik USC
Małgorzata Maczan – Z-ca Kierownika USC
Eugenia Wrzeszcz – Inspektor

e-mail: b.narloch@zlotow.pl
e-mail: m.maczan@zlotow.pl
e-mail: e.wrzeszcz@zlotow.pl

8. INFORMACJE DODATKOWE
1. O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że jedno z nich nie ma
pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest
znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie
sądu).
2. W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat potrzebna jest pisemna zgoda dziecka wyrażona osobiście
przed kierownikiem lub zastępcą kierownika urzędu stanu cywilnego.
3. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy
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tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z
rodziców, wyrażonej osobiście przed kierownikiem lub zastępcą kierownika urzędu stanu cywilnego.
W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do
właściwego sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu
się postanowienia sądu.
4. Po zmianie nazwisko nie może się składać z więcej niż dwóch członów.
5. Zmiany nazwiska można dokonywać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą
zmiany:
a. nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
b. na nazwisko używane,
c. na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
d. na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się
posiada.
6. Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
7. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula
Rzeczypospolitej Polskiej.
9. WZORY WNIOSKÓW
Podanie o zmianę nazwiska.
Imię i nazwisko

Data

Opracował

Małgorzata Maczan

1.05.2016

Zatwierdził

Barbara Narloch

1.05.2016

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Małgorzata Maczan
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