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Zmiana imienia i nazwiska 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 
 

• „Wniosek o zmianę imienia i nazwiska” 

 

• Należy złożyć oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożono wniosku wcześniej 

do innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub nie została wydana już decyzja 

odmowna. 

 

• Wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt urodzenia. 

 

• Wskazać kierownika gdzie został sporządzony akt małżeństwa. 

 

• Wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt urodzenia dziecka. 

 

• Dowód opłaty skarbowej 

 

• Postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest 

wnioskodawcą 

 

• Orzeczenie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na wystąpienie z wnioskiem 

o zmianę imienia i nazwiska 

 

 

OPŁATY: 
Opłata skarbowa w wysokości - 37 zł 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przywidzu nr: 65 8335 0003 0112 3712 

2000 0002 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 30 dni, w  sprawach 

skomplikowanych 2 miesiące. 

 

 

 

http://www.przywidz.pl/
https://bip.gliwice.eu/pub/boi/USC_1_12.pdf


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Stanu Cywilnego w Przywidzu, parter pok. nr 1, tel. (58) 6825 982, e-mail : 

usc@przywidz.pl 
Godziny urzędowania:poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, środa: 9.00-17.00 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni               

od daty doręczenia odmowy. 

 

PODSTAWA PRAWNA:  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 10). 

 

UWAGI: 
Wniosek o zmianę imienia i (lub) nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony 

ważnymi względami, w szczególności gdy wnioskodawca nosi imię i (lub) nazwisko 

ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim lub nazwisko 

posiadające formę imienia; pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub 

powraca do nazwiska, które zostało zmienione. 

 

Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe 

poza granicami kraju mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej 

wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, 

któremu wniosek ma być przekazany. 

 

Na zmianę imienia, nazwiska dziecka zgodę wyrażają oboje rodzice, dziecko mające 13 lat 

również wyraża zgodę na zmianę. 

 

 

 


