
………………………………….. Tworóg, dnia ………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Adres zamieszkania

…………………………………………

…………………………………………
URZĄD STANU CYWILNEGO W TWOROGU

TELEFON .…………………………….

PESEL …………………………………

NR DOWODU OSOBISTEGO ………………………

W N I O S E K  O  Z M I A N Ę  I M I E N I A   I  /  L U B  N A Z W I S  K A 

Wnoszę o zmianę imienia/imion:

z imienia/ imion: ....………………………………………………………………………………………………...

na imię/imiona: ..……………………………………………………………………………….…………………...

Na nazwisko (proponowane): ……………………………………………………………………...

z nazwiska (rodowego) ………………………………………………………………………………………….

Na nazwisko rodowe (proponowane) ..…..…………………………………………………………………….

Jeśli  wniosek  składa  przedstawiciel  małoletniego/niej,  proszę  podać  imię/  imiona  i  nazwisko
małoletniego/niej i jego nr PESEL

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………..
Szczegółowe dane osoby, której dotyczy zmiana:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..………………

Nazwisko rodowe .…………………………………………………………………………………….

Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki ..………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ……………………………….……………………………………………..

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………..

Seria i nr dowodu/ paszportu: ………………………………………………………………………...

Imiona i nazwiska nieletnich dzieci, daty oraz miejsca ich urodzenia 
…………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………..
………..………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………..



UZASADNIENIE WNIOSKU:

..………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Tworóg, dnia .……………………………… podpis wnioskodawcy .………………………………..

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że nie złożyłam/em wcześniej wniosku o zmianę imienia, nazwiska do
innego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i nie została wydana decyzja odmowna

Tworóg, dnia .…………………………………………………….  podpis wnioskodawcy .....……………………………………………………………

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 pośrednicwem konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma zostać przekazany.
Należy wskazać miejsce sporżadzenia tych dokumentów stanu cywilnego, których zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła.
Jeżeli  wnioskodawca  i  jego  małoletnie  dzieci  nie  posiadają  aktów stanu  cywilnego,  sporządzonych  na  terytorium RP 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 wglądu dokument
stwierdzający tożsamość.

Opłata skarbowa: za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska – 37, 00 zł. Stawki opłat oraz zwolnienia – zgodnie z ustawą o
opłacie skarbowej wraz z załącznikiem (Dz. U z 2019 roku, poz. 1000)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych we wniosku jest Wójt Gminy Tworóg
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podanego
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika z przepisów prawa
4. Mają Państwo prawo do dotępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji 

podpis wnioskodawcy .…..........………………………….

ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia urzędnik)

Sposób ustalenia tożsamości

Dowód osobisty:  seria i numer________________________________________________________________________________

Wydany dnia: __________________________________ przez ______________________________________________________

Imię i nazwisko posiadacza dowodu osobistego: ___________________________________________________________________

Zamieszkały: _______________________________________________________________________________________________

Data przyjęcia i podpis urzędnika :
__________________________________________________________________________________________________________


