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Nazwa usługi: 
Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego 
sporządzenia (w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia) 
 
Podstawa prawna: 
art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 
1264 z późn. zm.) 
 
Wymagane dokumenty: 
Wymagane są aktualne dowody osobiste obojga rodziców oraz ich osobiste stawiennictwo. 
Jeśli adresy zameldowania rodziców dziecka zamieszczone w dowodach uległy zmianie, dodatkowo 
naleŜy dostarczyć poświadczenie zameldowania wydane przez właściwy organ ewidencji ludności. 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 
Ponadto odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeśli urodzenie nie jest zarejestrowane w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Świdnicy. 
 
Opłaty: 
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11 zł. 
Opłata skarbowa jest pobierana: 
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19. 
- bezgotówkowo – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy (nr rachunku 97 1240 1978 
1111 0010 0166 5027 dla osób zamieszkałych za granicą PKOPPLPW PL 97 1240 1978 1111 0010 
0166 5027). 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, tel. 074 8562-911 (do 916) 
 
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Świdnicy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyjęcia 
oświadczenia. 
 
Uwagi: 
Oświadczenie moŜna złoŜyć w terminie do 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka. 
W przypadku, gdy jedno z rodziców jest cudzoziemcem nie posługującym się językiem polskim 
konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. 
W przypadku dziecka o nieustalonym ojcostwie oświadczenie składa matka dziecka. 
Imię dziecka nie moŜe być ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej oraz nie pozwalające 
odróŜnić płci dziecka. 
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