
 
 
 
 
 
 

 

 

Wnioskodawca _______________________________________ 
              imię i nazwisko 
Adres ______________________________________________ 
                                      ulica, nr, kod pocztowy, miasto 
Telefon ______________________________ 

 

PESEL ______________________________ 

 

 

 

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska 
 

Wnoszę o zmianę imienia/imion z  na 

 

Wnoszę o zmianę: 

      - nazwiska noszonego z  na 

       

                 - nazwiska rodowego z 

   

 

Akt urodzenia sporządzony w USC w _________________________________________________ 

 

Akt małżeństwa sporządzony w USC w _______________________________________________ 

 

Jeśli wniosek składa przedstawiciel małoletniego/niej proszę podać imię/imniona i nazwisko 

małoletniego/niej __________________________________________________________ 

PESEL _______________________________________ 

Akt dziecka sporządzony w USC w ____________________________________________ 

 

UZASADNIENIE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

  

  

Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego 

ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce 

tel. + 48 95 768 50 61, fax. fax. 95 768 5118 

e-mail. usc@pelczyce.pl 

 

mailto:usc@pelczyce.pl


________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________    

                                                            

                                                                                ...................................................... 
                                                                                                                                     data i podpis 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że nie złożyłam/em wcześniej wniosku o zmianę imienia, nazwiska  

do innego kierownika urzędu stanu cywilnego, nie została wydana już decyzja odmowna. 

 

 

                                                                                            ...................................................... 
                                                                                                                                     data i podpis 

Adnotacje Urzędowe  (wypełnia urzędnik): 

Dnia ……………………………………… 

Okazano dokument tożsamości …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wydany  dnia ……………………………………………………………przez ……………………………………………………………………………………… 

na imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

syn/córka …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

urodzony/a dnia ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. 

zameldowany/a  na pobyt stały w …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………… 
                                                                                                                          (podpis urzędnika) 

Uwaga: 

Nazwisko osoby, która nigdy nie zawierała związku małżeńskiego jest zarazem jej nazwiskiem rodowym. Zmiana takiego nazwiska oznacza zatem 
jednocześnie zmianę nazwiska rodowego. Osoba, która zawarła związek małżeński ma nazwisko (noszone aktualnie) i nazwisko rodowe. Zmiana 

nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne 
 żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska. 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego USC. 

Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika 

USC, któremu wniosek ma zostać przekazany. 
Należy wskazać miejsce sporządzenia tych dokumentów stanu cywlinego, których zmiana imienia lib nazwiska będzie dotyczyła. 

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz  

z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. 
W przypadku, gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wgladu dokument stwierdzający 

tożsamość. 

 
 

Opłata skarbowa: 

– za decyzję o zmianie imienia i nazwiska- 37 zł. 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Urząd Stanu Cywilnego w Pełczycach: 

tel. 95 768 5061, fax. 95 768 5118 

                                  e-mail. usc@pelczyce.pl 

mailto:usc@pelczyce.pl

