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PODSTAWA PRAWNA 
 
-Art. 2, art. 7, art.10  ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. :Dz.U. z 2005 r. Nr 

233, poz. 1992 z późniejszymi zmianami). 

--Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635 ze zm.), 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.  
W przypadku braku takiego miejsca, właściwy jest kierownik urzędu stanu cywilnego 
ostatniego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 15. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

       

1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, bądź ustalenie pisowni, 

2.  dokument stwierdzający tożsamość do wglądu, 

3. odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (w wypadku zmiany imion, nazwisk) 

4. odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy (w wypadku ustalenia pisowni),  

5. odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim), 

6. odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci (jeśli ustalenie pisowni obejmuje też 

dzieci), 

7. w przypadku wystąpienia o ustalenie pisowni należy wskazać różnice w zapisie w 

aktach stanu cywilnego pisowni imienia lub nazwiska oraz wskazać na wybór formy 

pisowni imienia.  

Ze złożenia odpisów z akt zwolnione są osoby, których akty figurują w USC Santok 

 
III. OPŁATY 

Opłata skarbowa płatna w kasie urzędu lub na rachunek Gminy Santok 

Bank Spółdzielczy w Santoku Nr 30 8372 0008 0000 0316 2000 0004 

-     za wydanie decyzji o zmianie imienia (imion) , nazwiska. -   37, 00  zł 

-     za wydanie decyzji ustalającej pisownię imienia ,  nazwiska  -   22, 00 zł 
 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

1. Wydanie decyzji  w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska bądź ustalenia pisowni. 

2. Przesłanie decyzji   do właściwego urzędu stanu cywilnego ze względu na miejsce  

 sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa celem zamieszczenia wzmianki dodatkowej  

 o zmianie lub ustaleniu pisowni nazwiska lub imienia. 

3. Zawiadomienie o zmianie lub ustaleniu pisowni nazwiska lub imienia następujące 
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organy: 

- Właściwy Urząd Skarbowy, 

- Policję 

- Wojskową Komendę Uzupełnień 

- Organ ewidencji ludności, 

- Krajowy Rejestr Karny. 
 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

       Do 30 dni 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 
Odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. w ciągu 14 dni. 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

 Dzieci pełnoletnie pragnące zmienić nazwisko wraz z rodzicami składają odrębne wnioski. 

  Każde z małżonków składa odrębnie wniosek o zmianę nazwiska. 

      
VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 15 (piętro), tel. (95) 7287524 
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