
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki odpowiedzialnej 
 

USC 

 

U R Z Ą D  G M I N Y  B O J S Z O W Y  

Urząd Stanu Cywilnego 

 

 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
tel. 32/ 21-89-366 wew. 111, fax. 32/ 21-89-071 

 

Numer procedury 
 

USC-1 

 

 

Nazwa procedury: POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM  
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
( Dz.U. z dnia 11 lipca 2012 poz. 788 ze zm. ) 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 
2014r. poz. 1741 ) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014r. poz. 1628 
ze zm. ) 

 

Wymagane dokumenty: 1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego   

           Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego 

2. Dowód osobisty do wglądu 

Opłaty: 

       
      11,00 zł  
 
      Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu,   
      znajdującej się na parterze Urzędu Gminy ( pokój nr 1 ) lub   
      przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BS Tychy 
      80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 
    

Termin załatwienia: 
   Bezzwłocznie, po złożeniu oświadczenia 

Sposób załatwienia 
sprawy; 

 
Przyjęcie oświadczenia i sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do 
nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa następuje niezwłocznie. Po 
podpisaniu protokołu nanoszona jest do aktu małżeństwa wzmianka marginesowa. Jeżeli 
akt małżeństwa sporządzony był w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, protokół zostaje 
niezwłocznie tam przesłany. 
 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy Bojszowy 
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
e-mal: usc@bojszowy.pl   
tel.32/ 21-89-366 wew. 111 
Parter, pokój nr 3 
 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek 7.30-17.00 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2015/USC/USC_1_Oswiadczenia_o_powrocie_do_nazwiska_noszonego_przed_zawarciem_zwiazku.pdf
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2015/USC/USC_1_Oswiadczenia_o_powrocie_do_nazwiska_noszonego_przed_zawarciem_zwiazku.doc
mailto:usc@bojszowy.pl


Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30-14.00 
 

Tryb odwoławczy: 

 
Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczenia, od decyzji w tej 
sprawie przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
 

Dodatkowe informacje: 

 
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. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu 
oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w USC Bojszowy. 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. 
 

3. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w Bojszowach 
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. 

 
4. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego lub przed 

konsulem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


