KARTA INFORMACYJNA
ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK

PRZECZYTAJ!

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Urząd Stanu Cywilnego
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28A, tel. (55) 625-77-96 fax.(55) 247 27-88
www.miastonowydwor.pl , urzad@miastonowydwor.pl

Zmiana imienia i nazwiska

USC


Przepisy prawne
dotyczące
realizacji usługi
(zadania)

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



Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1282
ze zm.)



odpis aktu urodzenia,



odpis aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim),



odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy
zostało rozwiązane przez sąd),



odpis aktu zgonu (gdy małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu
współmałżonka),

Wymagane
dokumenty



odpis aktu urodzenia dziecka (gdy decyzja dotyczy małoletniego ),



oświadczenie ojca dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska
dziecka (w przypadku braku zgody - postanowienie sądu zezwalające na dokonanie
zmiany),



oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w
przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat).

Wzory
formularzy
wniosków

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (F1/01/PO-04/USC)

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
Miejsce złożenia
dokumentów
Komórka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
Terminy
załatwienia
sprawy
Opłaty

ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie
skomplikowanych do 60 dni.

37 zł - opłata skarbowa za decyzję.
Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze
Gdańskim ul. Warszawska 28A Nowy Dwór Gdański, bądź na rachunek bankowy
Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

26 8306 0003 0000 8006 2000 0010.
Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.
Forma
załatwienia
(wynik zadania)

Wydanie decyzji.
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim, przysługuje odwołanie do Wojewody

Tryb odwoławczy Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
Uwagi

Sporządziła Dobrosława Fila
Zatwierdził ...........

