Niedrzwica Duża, data………….……
Dane wnioskodawcy:
……………………………………………………
imię i nazwisko

……………………………..…………..…………
nr PESEL

……………………………………………………
adres zamieszkania

……………………………………………………

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Niedrzwicy Dużej

WNIOSEK
o zmianę imienia* i nazwiska*
Zwracam się z wnioskiem o zmianę imienia* i nazwiska* na inne.
Dotychczasowe imię (imiona) oraz nazwisko i nazwisko rodowe
osoby:.............................................................................................................................
Proponowane imię (imiona) oraz nazwisko i nazwisko rodowe
osoby: ............................................................................................................................
Jeżeli zmiana nazwiska ma się rozciągnąć na małoletnie dzieci, proszę podać
imię (imiona) oraz nazwisko/a rodowe dzieci, nr PESEL, miejsce/a sporządzenia
aktu urodzenia:
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
Jeżeli zmiana nazwiska ma dotyczyć małoletniego dziecka proszę podać jego
imię (imiona) oraz nazwisko rodowe dziecka, nr PESEL, miejsce sporządzenia aktu
urodzenia:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
UZAS ADNIENIE WNIOSKU
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
W załączeniu przedkładam :
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
Informacje dla składających wniosek:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do wybranego
kierownika urzędu stanu cywilnego. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania
ww. wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z
podpisem na wniosku poświadczonym przez notariusza.
Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 3 pkt. 6 w związku z art.46 ust.1 pkt. 2 ustawy o
dowodach osobistych, dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy
od zmiany danych w nim zawartych.
…............................................
(podpis wnioskodawcy)
Zgodnie z art.11 ust. 1. pkt. 6 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o
zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220 z 2008 roku, poz. 1414 z późn. zm.)
oświadczam, że w tej samej sprawie nie złożyłam(em) wcześniej wniosku do
innego kierownika urzędu stanu cywilnego. Nie została wydana decyzja
odmowna.
….............................................
(podpis wnioskodawcy)
Zgoda drugiego z rodziców:
Ja niżej podpisany/a …………………………………….. wyrażam zgodę na zmianę
imienia/imion/nazwiska mojego syna/ mojej córki …………………………………….
Egzemplarz decyzji przeznaczonej dla mnie odbiorę: osobiście / pocztą na adres;
…………………………………………………………….
...................................................
(podpis)
Zgoda dziecka (jeśli jest wymagana)
Ja niżej podpisany/a ……………………………….. wyrażam zgodę na zmianę
mojego imienia/imion/nazwiska ………………………..…………………………….

......................................................
(podpis)

