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USC/009 
 

Wydanie 1 

z dnia 

25.01.2013 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

ZMIANA IMION I NAZWISK 

I. Wymagane wnioski: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem.   

II. Wymagane załączniki: Odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia lub małżeństwa).  

III. Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty wnioskodawcy.  

IV. Opłaty: Opłata skarbowa 37,00 zł za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska. 

Opłatę skarbową wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy  

w Nasielsku nr 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002. 

V. Termin załatwienia sprawy: 30 dni.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 213 

(II piętro), tel. (23) 69-33-112.  

VII. Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego. 

VIII. Tryb odwoławczy: Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje stronie prawo 

wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nasielsku 

odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. Nr 220, 

poz. 1414 z późn. zm.), 

2. Kodeks postępowania administracyjnego,  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1282).  

XI. Uwagi: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może być złożony w USC właściwym 

dla miejsca zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy lub w ostatnim jego miejscu 

zameldowania na pobyt stały. Natomiast w przypadku, gdy osoba nigdy nie miała 

zameldowania w Polsce – w USC Warszawa Śródmieście. Zmiany imienia lub nazwiska 

można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku gdy zmiana ma dotyczyć 

małoletniego dziecka wymagane jest złożenie przed Kierownikiem USC oświadczeń 

rodziców o wyrażeniu zgody na zmianę w/w danych oraz w przypadku dziecka, które 

ukończyło 13 rok życia – również wyrażenie zgody przez dziecko.  
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