
 
KARTA USŁUG 

   
Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
 
Nazwa działania: 

ZMIANA  IMIENIA  I  NAZWISKA 
 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 3, tel. (76) 81 88 639 
- podanie o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie 
stanu cywilnego. 

 
Sposób i termin załatwienia sprawy: 

- złożenie wniosku;  
- wydanie decyzji administracyjnej o zmianie imienia i\lub nazwiska; 
- załatwienie sprawy - do miesiąca; 

 
Wymagane dokumenty: 

- dokument tożsamości; 
- wniosek o zmianę imienia/nazwiska; 
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia/nazwiska; 

 
Opłaty: 

- 37,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji; 
- opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przelewem  
   na konto lub kartą płatniczą w USC; 

 
- oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów; 

 
Tryb odwoławczy: 

- od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody 
Dolnośląskiego;  
- odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego,  
   w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji; 

 
Informacje dodatkowe: 

- podanie o zmianę imienia i\lub nazwiska może złożyć: 
- obywatel polski, 
- cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa,  
   jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania, 

- cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy - 
wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego 
prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego; 
- jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka: 

- wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego); 
- zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym); 
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- w razie braku zgody drugiego rodzica - prawomocne orzeczenie sądu  
   zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego 
   rodzica władzy rodzicielskiej; 
- w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego  
  w rodzinie zastępczej - prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę; 
- zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC  
   lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie 
   poświadczonym); 
- dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka. 
 
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą 
złożyć za pośrednictwem konsula RP. 

 
Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 707 t.j. ze zm.); 
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 tj.); 

 


