
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki odpowiedzialnej 
 

USC 

 

U R Z Ą D  G M I N Y  B O J S Z O W Y  

Urząd Stanu Cywilnego 

 

 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
tel. 32/ 21-89-366 wew. 111, fax. 32/ 21-89-071 

 

Numer procedury 
 

USC-18 

 

 

Nazwa procedury: 

 
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA ( IMION ) DZIECKA 
SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU 

CYWILNEGO 
 

 

Podstawa prawna: 

 
1. Art. 22, 59, 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 

2015 r., poz. 783). 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w 

sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330). 
4. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.). 
5. Art.35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
r., poz. 267 ze zm.). 

 

Wymagane dokumenty: 1. Podanie 
2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: 

 dowód osobisty lub paszport 

Opłaty: 

      
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia  
(imion) dziecka - 11,00 zł. 
        
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu,  znajdującej się na 
parterze Urzędu Gminy (pokój nr 1) lub Przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu: BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 

    
 

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

Sposób załatwienia 
sprawy: 

 
1. Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do 

aktu w chwili jego sporządzenia (w formie protokołu). 
2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka 

wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia. 
 



Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy Bojszowy 
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
e-mal: usc@bojszowy.pl   
tel.32/ 21-89-366 wew. 111 
Parter, pokój nr 3 
 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30-14.00 
 

Tryb odwoławczy: Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody 
Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w 
Bojszowach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Dodatkowe informacje: 

 
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. 
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