
Zmiana imienia i nazwiska 
 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska.  
 

Wymagane dokumenty  
⚫ Wniosek o zmianę nazwiska, imienia, 

⚫ Oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub imienia 

niepełnoletniego dziecka (dzieci), 

⚫ Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska, 

imienia, 

⚫ Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia, nazwiska. 

 

Terminy  
Zmiana dokonana zostanie bezzwłocznie. 

 

Opłaty 

Decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37 zł  

 

Opłatę skarbową należy uiścić: 

⚫ w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, 

⚫ lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim: 

IBAN PL 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100 

PKO BP SA Oddział Nowe Miasto Lubawskie  

KOD BIC: PKOPPLPW 

 

Oryginał dowodu wpłaty należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem. 

 

Miejsce złożenia dokumentu  
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1 

pok. 31 (I piętro)  

Informacja: tel. 56 472 96 20, 

Adres email: usc@umnowemiasto.pl 

 

Tryb odwoławczy  
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje 

odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem kierownika USC,                 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

Uwagi 
⚫ Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc. Osoby 

zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP,  

⚫ Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,                              

w szczególności gdy dotyczy zmiany: 

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, 

- na imię lub nazwisko używane , 

- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, 

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo 

również się posiada, 

⚫ Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o 

zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności 
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politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada 

członków rodziny o tym nazwisku. 

⚫ W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków powinien złożyć 

osobny wniosek wraz z załącznikami,  

⚫ Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również 

jego zgoda,  

⚫ Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi 

rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.  


