PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE DO NAZWISKA
NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
ZAKRES
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem
małżeństwa, składane jest przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem
MIEJSCE ZAŁATWIANIA
USC I piętro pokój nr 8
DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:
1. Dowód osobisty.
2. Prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
Od 01 marca 2015 r., zgodnie ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do załatwienia spraw
nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju,
bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak
wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu
obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia
spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą
realizację. Dodatkowo do wglądu:
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w wypadu, gdy osoba zainteresowana zawierała związek
małżeński w innym USC.

INNE INFORMACJE:
Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba
rozwiedziona może złożyć przed upływem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się
orzeczenia rozwodu do protokołu.
WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa
TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY
Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
UWAGI!
Przyjęcie oświadczenia podlega opłacie skarbowej: oświadczenie- 11,00 zł.
PODSTAWA PRAWANA:

1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267
z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów
dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015r., poz. 194)

