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Karta Informacyjna

USC-21
Nazwa usługi:

zmiana imienia i nazwiska
Podstawa prawna:
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ustawy z dnia 17 października 2008 r. - O zmianie imienia i nazwiska,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - O opłacie skarbowej,
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane dokumenty:

II
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 wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem (formularz USC–21.1),
 inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
 dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Dodatkowo, jeśli zmiana dotyczy małoletniego dziecka:
 wniosek obojga rodziców lub
wniosek jednego z rodziców lub prawomocne postanowienie sądu o pozbawieniu
praw rodzicielskich, w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione tych
praw,
zgodę drugiego rodzica (formularz USC–21.2) lub postanowienie sądu zastępujące
zgodę drugiego rodzica,
 formularz zgody dziecka na zmianę jego imienia lub nazwiska , jeżeli dziecko ukończyło
13 lat (formularz USC–21.3).
Uwaga! Wszyscy interesanci USC zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli
informacyjnej dotyczącej przepisów RODO (formularz RODO-USC)

Miejsce składania dokumentów i odbioru decyzji:


Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój nr 1 –
kierownik USC Agnieszka Adamczyk, tel.: 46 864 25 54, email: usc@teresin.pl.

Opłaty:
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37 zł. - za decyzję,
opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Teresin, 96-515 Teresin, ul. Zielona 20,
I piętro, pokój nr 16 w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30,
czwartek, piątek: 7:00 - 14:30 lub
przelewem na rachunek Urzędu Gminy Teresin: 66 9283 0006 0011 2934 2000 0020.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
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do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie
skomplikowanych do 60 dni,
o każdym braku możliwości załatwienia sprawy we właściwym terminie wójt Gminy
obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób zakończenia postępowania:


wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy:
 Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój nr 1 –
kierownik USC Agnieszka Adamczyk, tel.: 46 864 25 54, email: usc@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:
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odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego , 00-950 Warszawa, Plac Bankowy
3/5, za pośrednictwem kierownika USC w Teresinie, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:
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wniosek o zmianę imienia/nazwiska składa się osobiście (dopuszcza się złożenie wniosku
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym) do wybranego USC,
wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, wyłącznie z ważnych
względów, a w szczególności, gdy dotyczy zmiany imienia lub nazwiska ośmieszającego
albo nie licującego z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, na imię lub
nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, na imię lub nazwisko noszone zgodnie z
przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada,
po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona,
nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów,
zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci,
zmiana nazwiska jednego małżonka nie rozciąga się na zmianę nazwiska drugiego
małżonka i dzieci,
zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem,
że drugie z rodziców wyraziło na to zgodę lub sąd rodzinny wydał w tej sprawie
postanowienie,
jeżeli zmiana nazwiska dotyczy dziecka, które ukończyło 13 lat, potrzebna jest również
jego zgoda,
nie można ubiegać się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione
w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej, chyba że
osoba występująca z wnioskiem, posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Uwagi:


w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
 wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez wójta Gminy, pozostawia się
bez rozpatrzenia,
 interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.
Opracowała:
Zaopiniował:
Zaakceptowała:
Zatwierdził:
Agnieszka Adamczyk
Andrzej Jaworski
Grażyna Cierpis-Przysucha
Marek Olechowski
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Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18),
czwartek, piątek: 7 - 15.

