KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BROCHOWIE
05-088 Brochów 125

USC.11.2013(1)

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
- dotyczy małżeństw zawartych w roku bieżącym
PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 58 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 788),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami),
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY:
Ustny wniosek, odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód
(w przypadku gdy małżeństwo zawarte zostało poza Brochowem) oraz dokument tożsamości (zawierający
aktualny pobyt stały).
Wniosek winien być złożony przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o
rozwiązaniu małżeństwa.
OPŁATY:
Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie
skarbowej. Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Brochów
nr 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać
organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej
należności w postępowaniu egzekucyjnym.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje przyjęte oświadczenie i sporządzony protokół, na podstawie którego zostaje wpisana stosowna
wzmianka dodatkowa na marginesie aktu małżeństwa
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa przyjęcia oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed
zawarciem małżeństwa następuje w formie decyzji, na którą przysługuje stronie odwołanie do Wojewody
Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE:
W ciągu 3 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.
Dotyczy to tego z małżonków (zarówno męża, jak i zony), które w związku z zawarciem małżeństwa
zmieniło nazwisko. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego, musi być złożone osobiście przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może zostać złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu
cywilnego w kraju.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urzędu Stanu Cywilnego Brochów parter, pokój nr12 tel. 725 70 03 wew. 18

