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ZMIANA IMION I NAZWISK
Miejsce załatwienia
sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca Kierownika USC
Tel.: 12 284 98 30
Pisemny wniosek o zmianę imienia/nazwiska złożony osobiście przez osobę
ubiegającą się o zmianę wraz z uzasadnieniem powodów zmiany odpisy zupełne
aktów urodzenia i małżeństwa osoby których zmiana dotyczy.
Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska ma się
rozciągać na dzieci. Nie przedstawia się w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały
sporządzone w USC w Drwini.

Wymagane
dokumenty

Opłata skarbowa - 37 zł,
Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007
0250 0000 0521 0001

Opłaty

Podstawa prawna

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

Termin realizacji

Do 30 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2
miesięcy).

Od decyzji odmawiającej wykonania czynności przez Kierownika USC w Drwini
przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika
USC w Drwini w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem polskiego konsula.
Aktualny dowód osobisty do wglądu lub paszport wraz z zaświadczeniem o stałym
Informacje dodatkowe zameldowaniu. Dopuszcza się złożenie wniosku w inny niż ww. wymóg pod
warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym.
Tryb odwoławczy

Formularze wniosków
i druki do pobrania

wniosek

Opracował: Teresa Madej

Sprawdził: Jan Chojka

Zatwierdził: Jan Pająk

Data: 25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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