NUMER DRUKU:

USC-13

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Powrót do nazwiska po rozwodzie
OGÓLNY OPIS:

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dokument tożsamości do wglądu.
2. Wskazanie Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku oraz złożenie oświadczenia następuje osobiście przed Kierownikiem USC.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 2, tel. 95 7355 826
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
OPŁATY:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.:
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w USC w Gorzowie Wlkp. (czynna w godzinach pracy urzędu).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w
ciągu miesiąca.
W przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego Urzędu Stanu Cywilnego na wprowadzenie do rejestru
aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, konieczna będzie ponowna wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego w
celu złożenia oświadczenia.
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Gorzowie Wlkp. przysługuje
odwołanie do Wojewody Lubuskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

UWAGI:

1. 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 urzędu stanu cywilnego powrócić do
nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed
polskim konsulem.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz.682 ze
zm.) – art. 59.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
PLIKI DO POBRANIA:
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