
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka ( do 6 m-cy) 

Nr karty: 
USC.02.05 
 
1.Wymagane dokumenty: 

 Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) 
 Wniosek o przyjęcie oświadczenia 
 Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez 

matkę i ojca dziecka 
Jeżeli wnioskodawcy posiadają: 

 odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym 
urzędzie stanu cywilnego - prosimy o jego zabranie.  
 

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia może być złożone 

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia. 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego, Ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem pokój nr  3., tel. 15 845 43 42. 

3.Opłaty: 

Od czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł.  
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu podania. Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Gminy                                                  
w Radomyślu nad Sanem nr 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001. 
 
 

4.Termin i sposób załatwienia: 

Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie. 

Rodzice dziecka składają przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie                                                    

o zmianie imienia (imion) dziecka. 

5.Podstawa prawna: 

 Art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 

ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.). 

6.Formularze: Wzór podania o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka- Druk:USC.02.05/z.1 

7. Uwagi: 

1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć                                                                    
kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka. 
2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia                                                
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie                                              
podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6                                                           
miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie                                           
ustawy o zmianie imion i nazwisk. 
3. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego, w                                                 
którym został sporządzony jego akt urodzenia. 
 



8.Imie , nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację karty: 

Agata Wydra Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem. 

9.Imie , nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie i aktualizację karty: 

Jan Pyrkosz Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. 

 

 

 


