OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY
ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA
PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE
PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU
CYWILNEGO
Miejsce
załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Urząd Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 2
Z-ca Kierownika USC Ewelina Kałkus
tel. (12) 387-14-10 wewn. 21

Miejsce złożenia
dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Kocmyrzów-Luborzyca
parter, pokój Nr 2
Godziny pracy:
poniedziałek:
9.00 – 18.00
wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00
piątek: 7.00-14.00

USC 07

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu
cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj. Dz.U.2017 poz. 682 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz.U.2018.1044 ze zm.)

Wymagane
dokumenty:
Opłaty:

Termin
załatwienia
sprawy:

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości strony:
 dowód osobisty lub paszport
11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia
oświadczenia.
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca B. S. Rzemiosła w Krakowie Oddział
w Kocmyrzowie 85 8589 0006 0160 0680 1645 0224
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do

Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed
Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu zmiana
noszonego nazwiska jest możliwa wyłącznie w trybie administracyjnej
zmiany nazwiska.
2. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu
oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w USC KocmyrzówLuborzyca. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości,
protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od
dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu
małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
2. 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 ta osoba się posługuje.
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Załącznik nr 1 – wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

