KARTA USŁUGI

Urząd Gminy
Inowłódz

Oświadczenie o powrocie osoby
rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła
przed zawarciem małżeństwa

Komórka
organizacyjna:
Tel./e-mail:

USC-08

Data
zatwierdzenia:
26.06.2020 r.

Urząd Stanu Cywilnego
44 710 12 33 w. 15
e-mail: kadry@inowlodz.pl

I. WYMAGANE DOKUMENTY

✓ wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa
✓ dowód uiszczenia opłaty skarbowej
✓ do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
1. Urząd Stanu Cywilnego w Inowłodzu, Kierownik USC, pokój nr 5
Lokalizacja: Urząd Gminy Inowłódz ul. Spalska 2 (parter)
III. OPŁATY
przyjęcie oświadczenia -11 zł, Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Inowłódz 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
VI. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463,ze
zm.)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019. 0. 2086.ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. Ustawa o opłacie skarbowej ( t.j Dz.U z 2019 r. poz. 1000, ze zm.)
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
✓
✓ W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek
rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko,
może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem
powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
✓ Po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu, nie można już powrócić do
nazwiska noszonego przed ślubem poprzez złożenie takiego oświadczenia. W takim

przypadku możliwa jest tylko administracyjna zmiana nazwiska - to znaczy, należy złożyć
wniosek o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym.
✓ Oświadczenie składane przez małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa jest przyjmowane przez Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w formie protokołu, zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych
z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015r., poz. 194).
VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE
1. Elżbieta Kośka – Kierownik USC – 44 710 12 33 w. 15

IX. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
wniosek

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

OPRACOWAŁ

Kierownik USC

Elżbieta Kośka

ZATWIERDZIŁ

Sekretarz Gminy

Renata Dąbrowicz

