USC/15

DECYZJa O ZMIANIE IMION I NAZWISK


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia. 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U .Nr 220 poz. 1414 ze zm.), Ustawa
 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.23.) 

Miejsce załatwienia sprawy:
Myślenice, Rynek 8/9; Urząd Stanu Cywilnego
Blok A – parter, tel.  12 6392325,  12 6392326

Sposób załatwienia sprawy:
 Decyzja
	
I. WYMAGANE DOKUMENTY
Dowód osobisty do wglądu
	Wniosek  USC/15,  z zawartym uzasadnieniem zmiany.
                               Do podania winny być dołączone następujące dokumenty:
                                                      - w przypadku małoletnich dzieci: 
                                - postanowienie sądu opiekuńczego jeżeli sprawa tego wymaga, 
                               - zgoda obojga rodziców  (stawiennictwo osobiste w Urzędzie Stanu Cywilnego); 
    Jeżeli w chwili zmiany imienia lub nazwiska dziecko ukończyło 13 lat do zmiany jest
    potrzebne wyrażenie zgody przez dziecko. Zgoda dziecka lub drugiego  z  rodziców
    na zmianę imienia lub nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed
    kierownikiem USC, lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.       

II. OPŁATY:
zmiana imion i nazwiska – 37 zł
(opłaty dokonuje się gotówką w kasie urzędu – art. 8 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie
skarbowej  ( Dz.U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.)  w godzinach pracy: poniedziałek 8.15-16.30,
wtorek –piątek 8.15 – 15.00,   Sala Obsługi Klienta, blok  C - parter

III. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
    Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymaga postępowania
    wyjaśniającego  i  powinno  nastąpić  nie później niż  w ciągu miesiąca,  a  w sprawach szczególnie
    skomplikowanych nie później niż w ciągu  2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

     Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem 
     Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Myślenicach (art.127 § 1 i 2 oraz art.129 § 1 i 2 k.p.a ) 
     w terminie 14 dni od jej doręczenia.

IV. UWAGI
     Krąg osób uprawnionych do zmian imion i nazwiska - obywatele polscy, cudzoziemcy nieposiadający
     obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają  w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.         
     Wnioskodawca  przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
     Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska można złożyć do dowolnie wybranego kierownika USC, 
     oraz poza granicami RP za pośrednictwem konsula. 


      Ostatnia aktualizacja 2017.01.23                                                       Ewa Dziadek

    



