
                     Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr Or-I.-0151/86/09

  Burmistrza Byczyny 

z dnia 29 czerwca 2009 r.

Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Urząd Stanu Cywilnego

www.byczyna.pl    um@byczyna.pl

tel.  077 413-41-50, 
faks  077 413-41-50

NIP  751-10-04-089, REGON  000527931

USC.2
(symbol)

Data
zatwierdzenia: 

02.10.2017

W sprawie:

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska,
które nosiła przed zawarciem małżeństwa

1. Od czego zacząć?

Dokument tożsamości strony /dowód osobisty lub paszport/.

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

1.  Opłata  skarbowa  za  przyjęcie  oświadczenia  o  powrocie  osoby  rozwiedzionej  do
nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa – 11,00 zł.
2. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie: 
83 8890 1040 0000 1818 2005 0003.
Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do oświadczenia.

3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Byczynie
46-220 Byczyna, Rynek 1
pok. nr 12
tel. 77-413-41-50 w. 23

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Niezwłocznie

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

Dokumentem kończącym sprawę jest akt małżeństwa z dołączoną wzmianką 
dodatkową o powrocie do nazwiska rozwiedzionego małżonka.
Odpis aktu małżeństwa można odebrać:
1. Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
2. Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 682/.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1827
z późn. zm./.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty
opłaty skarbowej /Dz. U. nr 187, poz. 1330/.
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4.   Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne  /t. j. Dz. U z 2017 r. poz.
1545/.

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia
rozwodu  przed  Kierownikiem  USC  w  Polsce,  a  za  granicą  przed  Konsulem
Rzeczypospolitej  Polskiej.  Po upływie  tego terminu powrót do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany
nazwiska.

2.  W  przypadku,  gdy  akt  małżeństwa  nie  został  sporządzony  w  USC w Byczynie
oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie
możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.

3.  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.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do
Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia. 

9. Wzór wniosku do pobrania: nie dotyczy

DODATKOWE UWAGI:

Godziny urzędowania
Urzędu Miejskiego w Byczynie:

Poniedziałek
godz. 7.30 – 16.00

Wtorek-Czwartek
godz. 7.30-15.30

Piątek 
godz. 7.30 – 15.00

Opracowała: Renata Marzec Zatwierdził: Maciej Tomaszczyk


