
Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka
składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu

Cywilnego
USC 17

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Urząd Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 2
Z-ca Kierownika USC Ewelina Kałkus
tel. (12) 387-14-10 wewn. 21 

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Kocmyrzów-Luborzyca
parter, pokój Nr 2
Godziny pracy:

poniedziałek:        9.00 – 18.00
wtorek – czwartek:    7.00 – 15.00
piątek: 7.00-14.00

Podstawa prawna: 1. Ustawa  z  dnia  28  listopada  2014  r.  -  Prawo  o  aktach  stanu
cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2064 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(tj. Dz.U.2018.1044 ze zm.)

Wymagane 
dokumenty:

1. Podanie
2.  Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty lub 

paszport 

Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka - 
11,00 zł. 
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu  
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca B. S. Rzemiosła w Krakowie Oddział         
w Kocmyrzowie  85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

Termin 
załatwienia 
sprawy:

1. Niezwłocznie. 
2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy 

Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody
Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

Uwagi: 1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub 
polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka 
zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty 
sporządzenia aktu urodzenia. 
2. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w 
stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone. 
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą 
oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu 
nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek 
zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się 
posługuje. 

Załączniki: Załącznik Nr 1 – podanie o zmianę imienia (imion) dziecka
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


