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USC

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka



Przepisy prawne
dotyczące
realizacji usługi
(zadania)

1741 ze zm.);


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

Wymagane
dokumenty
Wzory
formularzy
wniosków

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U., poz.



Do wglądu: ważny dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.



Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim

Miejsce złożenia
dokumentów
Komórka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
Terminy
załatwienia
sprawy

ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim.

Niezwłocznie.
11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia
dziecka.
Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze

Opłaty

Gdańskim ul. Warszawska 28A Nowy Dwór Gdański lub na rachunek bankowy
Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim
Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

Forma
załatwienia
(wynik zadania)
Tryb odwoławczy

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

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


Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia
(imion) dziecka.



Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia
oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion

Uwagi

dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili
jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.


Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu
cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

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

