
 URZĄD GMINY BIERZWNIK 
ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik 

tel.: 957680130, fax.: 957680134, e-mail:  urzad@bierzwnik.pl Nr: 

0143-KI - 
Wersja: 01 

KARTA INFORMACYJNA 

 

 

Sprawa 

 

  

Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie 

administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka 
 

 

Podstawa prawna 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia         

i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 10 ze zm.). 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Gminy Bierzwnik 

pok. Nr 2 

Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Stanu Cywilnego 

 

 

Wymagane dokumenty 

 

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska. 

Załączniki: 

 oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na 

zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka – złożone w obecności 

urzędnika stanu cywilnego, chyba, że jest on pozbawiony władzy 

rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu 

opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka, 

 oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia 

i/lub nazwiska – złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego, 

 

Opłaty 

 

Opłata skarbowa za wydaną decyzję wynosi  37,00 zł. 

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy Bierzwnik nr konta: 86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

 

Termin załatwienia sprawy 

 

Postępowanie trwa zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania 

Administracyjnego – do 30 dni. 

 

 

Tryb odwoławczy 

 

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie  za pośrednictwem Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

  

 

Uwagi 

 

  -wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się do wybranego        

kierownika urzędu stanu cywilnego, 

- osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o zmianę   

imienia i/lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, 

któremu wniosek ma zostać przekazany. 

 

Dokumenty do pobrania 

 Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska. 

 Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na 

zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka. 

 Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia       

i/ lub nazwiska. 

 

 

 


