KARTA USŁUGI

USC
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Urząd Miasta
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w Prabutach

Zmiana imienia / nazwiska w trybie decyzji
administracyjnej (dotyczy małoletniego dziecka)

Data
zatwierdzenia
26.10.2013

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zmiany imienia / nazwiska małoletniemu
dziecku.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

•
•
•
•
•
•
•

Podanie o zmianę imienia / nazwiska małoletniemu dziecku.
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców.
Oświadczenie drugiego z rodziców wyrażające zgodę na zmianę imienia / nazwiska
małoletniego dziecka.
Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat, wyrażające zgodę na zmianę imienia /
nazwiska, złożone w obecności kierownika USC.
Dokumenty tożsamości
ości rodziców i dziecka, które ukończyło 13 lat.
Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia / nazwiska.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia podania drogą elektroniczną.
4. OPŁATY

1. Opłaty:
- 37,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
2. 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

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
•
•
•

Złożenie podania o zmianę imienia / nazwiska małoletniego dziecka,
złożenie aktów stanu cywilnego,
wydanie decyzji administracyjnej.

8. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odmownej
w sprawie zmiany imienia / nazwiska
małoletniemu dziecku przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za
pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.
9. PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 17.10.2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.
1414),
- ustawa z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267),
- 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

Odpisów aktów stanu cywilnego nie dołącza się, jeżeli zostały one sporządzone w USC
w Prabutach.
Podanie o zmianę imienia / nazwiska małoletniemu dziecku składa się do kierownika USC
w Prabutach - jeżeli wnioskodawca posiada zameldowanie na pobyt stały w Prabutach (lub
posiadał ostatnie miejsca pobytu stałego w Prabutach). Jeżeli nie można ustalić właściwości
miejscowej w sprawach zmiany imienia / nazwiska rozstrzyga kierownik USC m. st.
Warszawy. Osoby zamieszkałe za granicą przedmiotowe podanie mogą złożyć za
pośrednictwem polskiego.
O zmianę imienia / nazwiska małoletniego dziecka występują oboje rodzice, chyba że jedno
z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu
rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić
prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde
z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia / nazwiska
małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

Zmiany imienia / nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności
gdy dotyczą zmiany:
- imienia / nazwiska ośmieszającego,
- na imię / nazwisko używane,
- na imię / nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na imię / nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo
również się posiada.
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