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KARTA USŁUGI USC- 01

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z
2008 r. Nr 220, poz.1414 z późn. zm.). Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2013 poz. 267 z późn.
zm.).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1282 z późn. zm.).

Osoba właściwa do załatwienia
sprawy

Teresa Bober– kierownik USC Tyczyn
Barbara Grzebyk- z-ca kierownika USC Tyczyn
II piętro, pok. nr 31tef. 17/2219272 w godzinach pracy Urzędu

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,

•

dowód zapłaty opłaty skarbowej

•

ważny dowód osobisty – do wglądu

•

prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw
rodzicielskich

•

w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw
rodzicielskich, a zmiana nazwiska

•

dotyczy małoletniego.

•

prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na
zmianę nazwiska dziecka.

Wnioskodawca we wniosku wskazuje kierownika urzędu stanu cywilnego, który
sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub
nazwiska będzie dotyczyła tego aktu.
W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci
wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.
Wniosek musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie
nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub
nie została wydana już decyzja odmowna.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
· wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł
Opłatę skarbową można uiścić:

Czas załatwiania sprawy
Tryb odwoławczy

· przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Tyczynie 54 9164 0008 2001 0000
0286 0001
· na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 38
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.
Odwołania w sprawie zmiany imion i nazwisk rozpatruje Wojewoda
Podkarpacki; Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Tyczynie
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji..

Druk wniosku.
Formularze do pobrania
Opracował: Teresa Bober – kierownik USC Tyczyn
Sprawdził: Jadwiga Kłos – Sekretarz Gminy
Zatwierdził: Janusz Skotnicki – Burmistrz Gminy

16 kwietnia 2015 roku
16 kwietnia 2015 roku
16 kwietnia 2015 roku

