URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU
05-140 Serock; Rynek 21; tel. (22) 782 88 05 88; 782 88 32; fax. 782 74 99; www.serock.pl
Lp– 27/08
KARTA INFORMACYJNA
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

UWAGI

Opłaty

Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia
Odwołanie

1.Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imion
i nazwisk (Dz. U. z 2008r. Nr 220 poz. 1414)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania
administracyjnego(tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej( tekst
jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem.
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy.
3. Odpis zupełny aktu małŜeństwa.
4. Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci jeśli
zmiana nazwiska ma być rozciągnięta na te dzieci
5. Dowód osobisty – do wglądu.
6. JeŜeli dokument toŜsamości nie zawiera numeru PESEL,
wnioskodawca przedstawia równieŜ powiadomienie o
nadaniu numeru PESEL.
7. Dowód uiszczenia naleŜnej opłaty skarbowej.
1. Wniosek podlega uwzględnieniu, jeŜeli jest on
uzasadniony waŜnymi względami, w szczególności, gdy
wnioskodawca nosi nazwisko ośmieszające albo
nielicujące z godnością człowieka, o brzmieniu
niepolskim, posiadające formę imienia lub pragnie
zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego
uŜywa,bądź powraca do nazwiska, które zostało
zmienione.
2. Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca
ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne,
wsławione na polu kultury i nauki, działalności
politycznej, społecznej, albo wojskowej, chyba Ŝe posiada
członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie
znany pod tym nazwiskiem.
Decyzja - opłata 37 zł,
Wpłata w kasie urzędu – pokój 39 lub na konto
Urząd Miasta i Gminy Serock
Bank Spółdzielczy w Legionowie
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002
Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul.
Rynek 21, 05 –140 Serock, pokój nr 20
1. do 1 miesiąca
2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane
Przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl.

Sprawę załatwia

Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Serocku,
Magdalena Łoniewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
pokój nr 20, wt-pt w godz. 8.00 – 16.00,
poniedziałek 08.00 – 18.00,
nr telefonu: 022-782-88-32.

