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ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Do wglądu dokument stwierdzający tożsamość  

 Wniosek USC-11-01 lub USC-11-02, który musi zawierać: 

- dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe 

- wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa jeżeli 

zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu  

- nr PESEL 

- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana 

- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska 

będzie dotyczyła tych aktów 

- adres do korespondencji wnioskodawcy 

- uzasadnienie 

- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika 

urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna 

 

Wniosek o zmianę imienia USC-11-01 oraz wniosek o zmianę nazwiska USC-11-02 dostępne są w Urzędzie 

Miasta i Gminy Nekla, parter, pokój nr 7 oraz na stronie Urzędu www.nekla.eu   

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Złożenie dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 7 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

Godziny obsługi klientów: 

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 61 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl  

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.  

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydanie decyzji przez kierownika urzędu stanu cywilnego.  

 

OPŁATY 
Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w kwocie 37 zł.  

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty 

doręczenia.  

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.  

 

DODATKOWE INFORMACJE 
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Zmiany nazwiska nie 

dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wstawione w dziedzinie kultury, 

nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada 

członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.  

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie 

ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub 

bezpieczeństwa osobistego.  

http://www.nekla.eu/
mailto:usc@gminanekla.pl
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W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda 

drugiego rodzica. 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.   

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Ustaw z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 10) 

 Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) 

 


