
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW 
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 77/ 480 14 60 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 
 

ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
 

1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – Urząd Stanu Cywilnego 

2. I  piętro 

3. Pokój nr 14 

4. Telefon  77 480 14 61 

5. E-mail: usc@polskacerekiew.pl 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 
1. dokument tożsamości do wglądu 

2. wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska 

3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej 

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka: 

1. wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) 

2. zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC  lub przed konsulem RP albo  

w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym) 

3. w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę 

lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej 

4. w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – 

prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę 

5. zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed 

konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym); 

6. dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka do wglądu. 

 

OPŁATY : 

Opłata skarbowa: 

- za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł. 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym na konto 

Urzędu 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001,  

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia 

podania wraz z wymaganymi dokumentami, zaś w sprawach szczególnie skomplikowanych - 

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy zgodnie z kpa. 

 

UWAGI : 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu 

cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego 

konsula.  

Z wnioskiem może wystąpić obywatel polski, cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa 

żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, który uzyskał  w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów 

związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa 

osobistego 
 

mailto:ug@polskacerekie.pl
http://www.polskacerekiew.pl/


Do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie 

potwierdzone kopie) 

Zmiany imienia lub 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, które zostało bezprawnie zmienione, 

- na imię lub 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. 

 

PODSTAWA PRAWNA : 
1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 


