Urząd Gminy Mycielin
10/USC Zmiana imienia lub nazwiska
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera: dane osoby, której zmiana dotyczy : imię (imiona),
nazwisko oraz nazwisko rodowe, wskazanie kierownika USC , który sporządził akt urodzenia oraz akt
małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, numer PESEL, imię lub
nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana, wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich
dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów, adres do korespondencji
wnioskodawcy, uzasadnienie, oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej
wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna,
dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Mycielin, 62-831 Korzeniew, Słuszków 27
Referat/Stanowisko: Urząd Stanu Cywilnego
Złożenie dokumentów: Pokój nr 4 nr tel. 62 75 134 15, 62 76 131 23 wew. 15
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 1 miesiąca
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
OPŁATY
Opłata skarbowa - 37zł
Wpłata na konto: BS Pleszew o/Stawiszyn 58 8407 0003 0500 2105 2000 0006
Wpłaty dokonywane w kasie urzędu.
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Wojewody Wielkopolskiego Delegatura
w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Mycielin
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414
ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.783 ze zm.)
DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka konieczna jest zgoda
drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać
wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku
porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może się zwrócić do sądu opiekuńczego o wyrażenie
zgody na zmianę. Wniosek podlega uwzględnieniu jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.
Zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą
zmiany:
imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
na imię lub nazwisko używane,
na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
na imię i nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również
wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione
w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się
o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2015-06-30
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