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Zmiana imienia lub nazwiska

I Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zmianami)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r.,
poz. 1628 ze zmianami).

 
II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem, ( w załączeniu)

 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska  mojego dziecka z uzasadnieniem,
 ( w załączeniu).

IV Wymagane załączniki

 Dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

V Dokumenty do wglądu

 Dokument tożsamości.

VI Termin załatwienia sprawy

 Do miesiąca od chwili skompletowania dokumentacji.

VII Opłaty

 Opłata skarbowa wynosi 37 zł,
     Wpłaty można dokonać na konto:

Urzędu Gminy Krasnystaw 
05 8200 0008 2001 0000 2189 0002

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego
      w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy  
      Krasnystaw.

            Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 dokonanie  czynności  urzędowej  i  wydanie  zaświadczenia  w  sprawach  o
zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono,
a także zstępnym i małżonkom tych osób,

 osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy
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społecznej z powodu ubóstwa.

VIII Tryb odwołania

 Od  decyzji  Kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Krasnymstawie
przysługuje  odwołanie  do  Wojewody  Lubelskiego  za  pośrednictwem
Kierownika  USC  w  Krasnymstawie  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej
doręczenia.

IX Uwagi

 Wniosek  o  zmianę  imienia  lub  nazwiska  składa  się  do  wybranego
kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek
o  zmianę  imienia  lub  nazwiska  mogą  złożyć  za  pośrednictwem  konsula
Rzeczypospolitej  Polskiej,  wskazując  kierownika  urzędu stanu cywilnego,
któremu wniosek ma zostać przekazany.

 Zmiany  imienia  można  dokonać  wyłącznie  z  ważnych  powodów,
a  w  szczególności,  gdy  zmiana  dotyczy:  imienia  ośmieszającego  albo
nielicującego z godnością człowieka, na imię, którego wnioskodawca używa,
na  imię,  które  zostało  bezprawnie  zmienione,  na  imię  noszone  zgodnie
z prawem państwa, którego obywatelstwo wnioskodawca również posiada,

 W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego
dziecka  konieczna  jest  zgoda  drugiego  rodzica.  Gdy  wnioskodawcą  jest
opiekun  prawny małoletniego,  wymagana  jest  zgoda  sądu  rodzinnego  na
zmianę  imienia  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 zwrócić się do
sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

 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.
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