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KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY

NR SOB 12
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)

Nazwa usługi: 
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA.

Odpowiedzialny za usługę: Bogumiła Wilczyńska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Jolanta Kwiatkowska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Nr pokoju: 11 Duży Ratusz.
Nr telefonu: 56 – 6752291 w. 41
Godz. pracy: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7. 00 do godz. 15. 00. Wtorek od
godz. 8. 00 do godz. 16. 00.
Wymagane dokumenty i wnioski:

1. Podanie z uzasadnieniem.
2. Wypełniona ankieta.
3. Odpisy zupełne lub skrócone (w zależności od sytuacji) aktów stanu cywilnego:

urodzenia, małżeństwa (gdy pozostaje w związku małżeńskim), jeżeli jest
rozwiedziona – wyrok rozwodowy.

4. Zgoda dziecka na zmianę imienia / nazwiska jeżeli ukończyło 14 lat.
Inne informacje: 1/ podanie o zmianę imienia / nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest
uzasadnione ważnymi względami. 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, że posiada członków rodziny o
tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem. Wnioski rozpatruje
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce ostatniego pobytu. 2/
Ważne względy dotyczące zmiany nazwiska zachodzą wówczas, gdy wnioskodawca nosi
nazwisko: ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, posiadające formę imienia,
pragnie z mienić nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało
zmienione.
Opłaty: 1. podanie - wniosek, opłata skarbowa - 5. 00 zł, 2. decyzja o zmianie nazwiska,
opłata skarbowa 30. 00 zł.
Wolne od opłaty skarbowej podania i decyzje w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion,
które zostały bezprawnie zmienione.
Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 7. 00 – 10. 00, 11.00 – 14. 15.
Wtorek w godz. 8. 00 – 10. 00 i 11. 00 – 15. 15.
Ustawowy termin odbioru dokumentów: niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, do 30 dni przy
postępowaniu wyjaśniającym.
Tryb odwoławczy: od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej otrzymania
Odbiór dokumentów: odbiór osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres, bez
dodatkowych opłat.
Uwagi: brak.



Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z

2004 roku, poz. 1688 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Opracował: B. Wilczyńska. Sprawdził: T. Nowicka. Zatwierdził: M. Kuffel.
Plik do pobrania: ankieta.


