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POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA  
NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁ ŻEŃSTWA 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 

tel. (25) 631-28-23 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 
ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Laura Potera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Anna Wiśniewska - Zastępca Kierownika USC 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed 
zawarciem związku małżeńskiego i wpisanie wzmianki do aktu 
małżeństwa. 

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego 
przed zawarciem małżeństwa - wg wzoru 
Dowód osobisty do wglądu,  
Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu 
małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem sądowym o rozwiązaniu 
małżeństwa.  

Odpisu aktu nie składa się, jeżeli akt został sporządzony w USC w 
Skórcu 

OPŁATY 

Opłata skarbowa - 11 zł w kasie Urzędu w godz. od 8oo- 16oo lub 
przelewem na konto Urzędu Gminy w Skórcu Nr 
25919400070055014320000010 

CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Przyjęcie oświadczenia oraz wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa 
znajdującego się w księgach USC następuje „od ręki”. W przypadku, 
gdy akt małżeństwa sporządzony został w innym USC, protokół 
przyjęcia oświadczenia wysyłany jest do właściwego USC. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji odmawiającej wykonania czynności  wydanej przez 
Kierownika USC w Skórcu przysługuje odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Skórcu w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

INNE INFORMACJE 

Oświadczenie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili 
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 
Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na 
terenie RP oraz przed polskim konsulem. 

FORMULARZ DO 
POBRANIA 

Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 9 WEJŚCIE A  

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy  
(Dz. U. z 2012, poz.788 z późn. zm.) 

Opracowała: Laura Potera 


