Referat Prawny i Nadzoru

Urząd Gminy
w Moszczenicy
ul. Kosowska 1,
97-310 Moszczenica

OŚWIADCZENIE
O POWROCIE OSOBY
ROZWIEDZIONEJ DO
NAZWISKA NOSZONEGO
PRZED ZAWARCIEM
MAŁŻEŃSTWA

Pracownik merytoryczny

Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego –
Ewa Staniaszek
Zastępstwo
Inspektor ds. Ewidencji
Ludności – Maria Berner

Symbol stanowiska

tel. 44 616 96 25 wew. 129

Podstawa
prawna

PUSC

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)
2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
2082)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w
sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187 poz. 1330).

Wymagane
dokumenty

1. Dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport.
2. Wniosek

Forma
załatwienia
sprawy

1. Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska,
które nosiła przed zawarciem małżeństwa.
2. Decyzja kierownika USC o odmowie przyjęcia oświadczenia.

Opłaty

Miejsce złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku
Tryb
odwoławczy

Opłata skarbowa - 11,00 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy pok. Nr „3” lub na konto:
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Moszczenica:
03 8973 0003 0070 0700 0707 0017.
Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do sprawy. W przypadku
dokonywania przelewu należy podać informację z zaznaczeniem tytułu
opłaty.
Urząd Gminy w Moszczenicy, pok. Nr 17
1. Niezwłocznie.
2. Do 1 miesiąca a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do
Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Moszczenicy w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.

Jednostka
odpowiedzialna

Uwagi

Referat Prawny i Nadzoru
1. Oświadczenie można złożyć przed upływem 3 miesięcy od daty
uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed dowolnym Kierownikiem
USC w Polsce, a za granicą przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po
złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w
Moszczenicy.
W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół
przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego do
właściwego USC, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki
dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
3. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC
w Moszczenicy przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie uzależnione od terminu
przeniesieniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez
właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego – do 10 dni.

