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Karta Usługi  
Nr USC/13 

POWRÓT MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO 
NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM 

MAŁŻEŃSTWA 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (  Dz. U. z 2021r. poz. 
709 z późn.zm.) 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1456 z 
późn.zm ) 

Komórka  
odpowiedzialna  

 Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszka Kuna Inspektor  
parter, pok.nr 2, tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl 

Sposób załatwienia sprawy  

Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem 
małżeństwa. Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego 
małżonka. 

Wymagane  
dokumenty  

1.Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa. 
2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 
3.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. 

Wymagane formularze 
i miejsce ich udostępnienia 

 

Opłaty 

Opłata skarbowa wynosi – 11zł 
 
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001) 

Termin załatwienia sprawy  Niezwłocznie  

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC 
w Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji 

Pozostałe Informacje 

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. 
Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli 
małżeństwo zarejestrowane jest w Kolbuszowej. 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, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w Kolbuszowej 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. 
Dowodem rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie. 
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.  

Obowiązek informacyjny 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 
25 maja 2018r. 

 
Opracował: Ewa Gul-Czachor  Kierownik USC 01.12.2021 
Sprawdził: Ewa Gul-Czachor  Kierownik USC 01.12.2021 
Zatwierdził: Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej 01.12.2021 

 


