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ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie wniosku i wydanie decyzji odbywa się
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonej Górze, ul. Artura Grottgera 7, I piętro,
tel. 68 45 64 945, e-mail: usc@um.zielona-gora.pl .
WYMAGANE DOKUMENTY
pisemny wniosek złożony osobiście przez osobę ubiegającą się o zmianę imienia lub nazwiska wraz
z uzasadnieniem powodów zmiany.
wzór wniosku dostępny:
- na wszystkich stanowiskach pracy w USC w Zielonej Górze ul. Artura Grottgera 7,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? - Małżeństwa, urodzenia, zgony,
zmiana imion i nazwisk – Zmiana imienia i nazwiska
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem
konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się złożenie wniosku w inny niż ww. wymóg pod warunkiem
dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
dowód osobisty- do wglądu,
odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
odpis zupełny aktu małżeństwa w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób, których
małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła prawna separacja,
odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci,
odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami,
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonej Górze,
prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy
jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dzieckado wglądu,
dowód wniesienia opłaty skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
w 90% przypadków decyzja o zmianie nazwiska albo o zmianie imienia jest wydawana w terminie do 3. dni
roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku,
miesiąc zgodnie z prawem.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dokument: decyzja o zmianie imienia lub nazwiska.
Można ją odebrać:
- osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, za okazaniem dowodu osobistego w terminie uzgodnionym przy
składaniu wniosku albo
- zostanie przesłana pocztą- listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
OPŁATY

-

zwolnione z opłaty skarbowej jest:
- wydanie decyzji o zmianie nazwiska lub imienia osobom, którym bezprawnie je zmieniono, a także
zstępnych i małżonków tych osób.
Opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł za decyzję o zmianie nazwiska lub imienia,
Opłatę skarbową można uiścić:
gotówką na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Artura Grottgera 7,
w kasie urzędu na ul. Podgórnej 22 (parter),
na konto Urzędu: PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze Nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
w oddziale banku, placówkach i punktach ajencyjnych PKO BP S.A. w Zielonej Górze
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OPŁATY CD.
Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty na rzecz Urzędu bez prowizji dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse - Numery rachunków bankowych - Wykaz
placówek banku, które nie pobierają prowizji i opłat od wpłat.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania w sprawie zmiany nazwiska albo zmiany imienia rozpatruje Wojewoda Lubuski
adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze,
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
DODATKOWE INFORMACJE

-

zmianę nazwiska albo o zmianę imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,
w szczególności gdy dotyczą zmiany:
imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nie licującego 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.
Kierownik USC nie wyraża zgody na zmianę nazwiska w przypadku ubiegania się o nazwisko historyczne,
wsławione na polu kultury lub nauki, działalności politycznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się
o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku,
Kierownik USC w Zielonej Górze rozpatruje wnioski o zmianę nazwiska albo zmianę imienia osób
zameldowanych na pobyt stały w Zielonej Górze, w gminie Zielona Góra i w gminie Świdnica,
jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsulatu
Rzeczypospolitej Polskiej,
dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska korespondencyjnie lub przez pełnomocnika,
jeżeli podpis wnioskodawcy na pisemnym wniosku zostanie poświadczony notarialnie.
zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci,
jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno
z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić pisemną zgodę, chyba że nie żyje, nie jest znany albo jest pozbawiony
władzy rodzicielskiej.
do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071- tekst
jednolity z późn. zm.),

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Kierownik USC
01.06.2012 r.
opracowano

Kierownik USC
01.06.2012 r.
Sprawdzono
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Sekretarz Miasta
04.06.2012 r.
zatwierdzono

