
 

 

 

 
Urząd Gminy Niedrzwica Duża 

24-220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30 
tel. +48 (81) 5175085 wew. 34/ fax. +48 (81) 5175085 wew.28 

e-mail: info@niedrzwicaduza.pl, www.niedrzwicaduza.pl 

USC 

Karta informacyjna  

Zmiana imion i nazwisk 

I Podstawa Prawna, 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 463 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1000 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (t. j.  Dz. U. z 
2020 r. poz. 707 z późn. zm.) 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 Urząd Stanu Cywilnego  
Niedrzwica Duża ul. lubelska 32, Pokój nr 3 (budynek obok budynku głównego) 
Tel.:81 517 50 85 wew. 34 

III Wymagane wnioski 

 wniosek o zmianę imienia / nazwiska  

IV Wymagane załączniki 

 dowód wniesienia opłaty skarbowej, 

  ponadto po wszczęciu postępowania Kierownik USC może wezwać 
wnioskodawcę do złożenia dodatkowych dokumentów uzasadniających zmianę 
imienia i/lub nazwiska 

V Dokumenty do wglądu 

 dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport) 

VI Termin załatwienia sprawy 

 miesiąc 
 

VII Opłaty 

 wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia 
(imion) � 37 zł 

 W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, 
należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych 
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).  
 

           Opłata w Kasie Urzędu Gminy pokój nr 1 lub na rachunek bankowy w 
           BS Niedrzwica Duża na nr: 53868700092001000001300001 
 

VIII Tryb odwołania 

 Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Niedrzwicy Dużej w terminie 14 dni od otrzymania 
decyzji odmownej. 

IX Uwagi 

 Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie imienia i nazwiska Zmiana nazwiska obojga 
rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i dzieci które zrodzą się z tego 
małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z 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. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 
lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez 
dziecko. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich 
może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska 
dziecka. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 
Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika 
urzędu stanu cywilnego.  
Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za 
pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub 
nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma 
zostać przekazany.  
 
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego 
sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o 
zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję 
zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. 

 


