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Oświadczenie o powrocie osoby
rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła
przed zawarciem małżeństwa, składane
przed kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego
/karta usług/
Karta informacyjna

Powrót do nazwiska po rozwodzie
Osoba rozwiedziona może złożyć wniosek o powrocie do nazwiska noszonego przed
zawarciem związku małżeńskiego
Wymagane dokumenty
 Wniosek ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).
 Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)– do wglądu.
 Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
Formularze/wnioski
Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9
do pobrania
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
Załącznik do karty usług - Wniosek
Inna czynność USC – 11,00 zł
Opłaty
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Zawoja np. na poczcie, przelewem bankowym lub w kasie Urzędu .
Nr. konta: 43 87990001 0020 0200 0101 0049
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Danuta Lasa
e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125
Fax. (33) 8775-015
Opis sprawy/zadania
Kogo dotyczy

Miejsce składania dokumentów
Termin załatwienia sprawy
Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
W dniu złożenia podania lub następnym dniu roboczym
1. Art. 32 i art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
3. Art. 35, 57, 76a, 127-129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty
opłaty skarbowej.
6. Art. 34 pkt. 16 Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne.
7. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji od której przysługuje
odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem kierownika
USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek
rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe
nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do
nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP oraz
przed polskim konsulem.
Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu
oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w USC w Zawoi.
W sytuacji gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia
przesyłany jest w terminie do jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego
protokołu do właściwego USC, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki
dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
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 tłumacza przysięgłego języka którym to
osoba się posługuje.

Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data 26.11.2021 r.
Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data 26.11.2021 r.

