
KARTA USŁUG 

 czyli jak załatwić sprawę krok po kroku  

w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny 

 

USC 
Zmiana imienia i nazwiska 

osoby pełnoletniej 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska 

(Dz.U. z 2016 r.  poz.10 t.j.) 

Komórka odpowie-

dzialna 

Urząd  Miasta Rejowiec Fabryczny 
Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk 

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, I piętro, pok. 4, tel. 82 566 33 88,  

fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl 

Sposób załatwienia 

sprawy 

 

Wydanie decyzji administracyjnej 

Wymagane  

dokumenty 

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska powinien zawierać: 

 1) dane osoby, której zmiana dotyczy: 

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, 

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatniego pobyt stałego, 

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego, 

d) numer PESEL, 

   2) nazwisko lub imię, na jakie ma nastąpić zmiana 

   3) uzasadnienie. 

Do wniosku o zmianę imienia/nazwiska dołącza się: dokumenty uzasadniające zmianę imienia 

lub nazwiska. 

Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.  

Opłaty 

Opłata skarbowa w kwocie 37 zł 

cz. I kol.2 i 3 pkt. 7 załącznika do ustawy  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z 06 li-

stopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r.  poz.1827) 
Opłatę wnosimy przy złożeniu wniosku :  

- gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7:30 do 14:00    

przelewem na konto: Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny nr 35 1540 1144 2114 6400 0938 0001 

 

Czas załatwienia spra-

wy 

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 

niż w ciągu 1-go miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,  –   art.35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)   

     

Tryb odwoławczy 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zmiany imienia i nazwiska, przysłu-

guje prawo wniesienia odwołania do Wojewody  Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Rejowcu Fabrycznym - art.11 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2016 poz.2064) oraz art. 129 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. 

zm.)     

 

Uwagi 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospoli-

tej Polskiej. Dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej z podpisem notarialnie po-

świadczonym w miejscu pobytu. 

Formularz do pobra-

nia 

 
 

 
Przygotowała: Grażyna Bartoszuk 

 

 

 

 



....................................................................           Rejowiec Fabryczny, dnia............................201…r. 
                    ( imiona  i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 

ul.......................................................................  
               ( adres stałego pobytu) 

                      

….....-...............  …...........................................                                               
( kod pocztowy)                                                ( miejscowość ) 

   

   

.................................................................. 
                               ( tel. kontaktowy ) 

 

PESEL dziecka ………………….…..……….. 

 
Tryb odbioru decyzji: 

1. osobiście       

2. pocztą            

     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

                   w Rejowcu Fabrycznym  

Zwracam/y się z prośbą o zmianę:  

*imienia/imion…………………………………na imię/imiona……………………………… 

* nazwiska……………………………………na nazwisko…………………………………… 

dla mojego syna//mojej córki……………………………………………................................... 

*/ właściwe wypełnić                                      

 UZASADNIENIE 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.       …………………………………..………                

         (czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców) 

 

Ja, niżej podpisana/y……….…………………………………..wyrażam zgodę na zmianę 

imienia/imion/nazwiska mojego syna/mojej córki………………………………....................... 

na imię/imiona/nazwisko…………………..………………........................................................ 

 Egzemplarz decyzji odbiorę: osobiście, pocztą na adres …………………………...... 

 

.……………………………….... 
       (czytelny podpis drugiego rodzica)    

 

Pouczenie 
 

My, przedstawiciele ustawowi naszego małoletniego dziecka, zostaliśmy poinformowani, że data złożenia wniosku, 

jest datą wszczęcia przez Kierownika USC Rejowiec Fabryczny postępowania administracyjnego w przedmiotowej 

sprawie. 

 

       ………………………………………………………… 

 

 

       ….................................................................................... 

                      ( data i podpisy rodziców) 

Stempel wpływu 

 

 

 

 
 

 

  


