KARTA USŁUGI
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Urząd Stanu Cywilnego
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21
www.sokolowpodl.pl
tel. 25 781 75 72 / fax. 25 781 75 08
Nazwa karty usługi (sprawy):

Zmiana imienia i nazwiska
I.

Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
1. Wniosek osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska, który powinien zawierać przyczynę
uzasadniającą zmianę imienia lub nazwiska.
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana będzie się na
nie rozciągała.
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy, jeżeli pozostaje lub pozostawał w związku
małżeńskim.
4. Dowód osobisty(do wglądu)
5. Ankieta (formularz w załączeniu).
6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Odpisy w/w nie są wymagane jeżeli są one sporządzone w w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sokołowie
Podlaskim.
II.
Opłaty:
Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska 37zł
Opłata może być uiszczona w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na konto:
84124027151111000032726046 – Urząd Miasta Sokołów Podlaski
III.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
IV.
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub imienia bądź odmowie wyrażenia zgody na zmianę
wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE POBYTU STAŁEGO
WNIOSKODAWCY, a w przypadku braku takiego miejsca,- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy
ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sprawę rozstrzyga Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :
Małgorzata Olędzka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Mirosława Czarnocka – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
VI. Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy wnioskodawcy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa) za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołowie Podlaskim,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O dochowaniu terminu na złożenie odwołania decyduje data
wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego(nadania).

VII. Działamy na podstawie prawa:
1. Art. 2-16 Ustawy o zmianie imion i nazwisk z dnia 17 października 2008r (Dz.U.z 2008r, Nr 220, poz.
1414).
2. Art. 4 i art. 5 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r Nr 225, poz. 1635
z późn. zmianami)
3. Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r
Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).

VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:
 Osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, pokój 29
 Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej
Polskiej.

IX. Osoba do kontaktu:
Małgorzata Olędzka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, nr tel. (25) 781 75-71
mail: m.oledzka@sokolowpodl. pl
Mirosława Czarnocka – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, nr tel .(25) 781 75-72
mail: m.czarnocka@sokolowpodl.pl

X. Uwagi:
 stroną postępowania może być wyłącznie osoba, której zmiana dotyczy, wnosząca o zmianę jej
nazwiska lub imienia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych(pełnoletnia).
 do wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia osoby małoletniej uprawniony jest
przedstawiciel ustawowy. , tj. rodzice lub rodzic, w przypadku gdy drugi z rodziców został
pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy nie żyje.
 jeżeli małoletni ukończył 13 lat, potrzebna jest jego zgoda

Opracował/a:
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