KARTA USŁUGI

USC
Wersja Nr 1

Urząd Miasta
i Gminy
w Prabutach

Oświadczenie o zmianie imienia / imion dziecka

Data
zatwierdzenia
26.10.2013

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia / imion dziecka.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

•
•
•

Podanie o zmianę imienia/imion dziecka.
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli nie został sporządzony w USC
w Prabutach).
Dokumenty tożsamości rodziców.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia podania drogą elektroniczną.
4. OPŁATY

1. Opłaty:
- 11,00 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia
o zmianie imienia dziecka (czynność),
2. Odpis skrócony aktu – 22 zł
3. Odpis zupełny aktu – 33 zł
4. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy Prabuty –BS
BS Prabuty 46 8319 0003 0000 1704 2000 00 10 lub
bezpośrednio w punkcie kasowym Urzędu.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, USC, pok. nr 4 parter, w godz. wtorek –
piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00.
6. OSOBY DO KONTAKTU

Joanna Stępka, tel. 55 262 41 51, e-mail:
e
usc@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie:

•

Złożenie oświadczenia o zmianie imienia dziecka przed kierownikiem USC.

•

Sporządzenie protokołu.

8. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy przez kierownika USC wpisania więcej niż 2 imion, imienia
ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego odróżnienie płci przysługuje
odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku.
9. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 25.02.1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788
z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29.09.1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,
poz. 1264 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 roku w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

10. UWAGI

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć
kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia
przed kierownikiem USC o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko
imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od
daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy
o zmianie imion i nazwisk.
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w USC, w którym został
sporządzony jego akt urodzenia.
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