KARTA USŁUG
czyli jak załatwić sprawę krok po kroku
w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

USC

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez małżonka rozwiedzionego

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z
2016r. poz. 2064)

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
Komórka odpowiedzialna

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty

Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk
22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 I piętro, pok. 4, tel. 82 566 33 88,
fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl

Małżonek rozwiedziony składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – w formie protokołu – oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.
Wniosek o dokonanie czynności urzędowej oraz :


dowód osobisty do wglądu

Opłata skarbowa w kwocie 11 zł – cz.I kol.2 pkt. 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
z 06 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1827). Opłatę wnosimy przy złożeniu wniosku :
Opłaty




gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7:30 do 14:00
przelewem na konto: Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny nr 35 1540 1144 2114 6400 0938
0001

Czas załatwienia
sprawy

niezwłocznie

W teW terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie rejestracji czynności urzędowej
kierownika USC przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rejowcu Fabrycznym – art. 90 ustawy
Tryb odwoławczy
z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2016 poz.2064) oraz art.
129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2016 poz. 23 z późn. zm.)
art
Uwagi

Osoby zainteresowane osobiście dokonują złożenia oświadczenia, w terminie do
3 m-cy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Formularz do pobrania

poniżej

Przygotowała: Grażyna Bartoszuk

Rejowiec Fabr., . . . . . . . . . . . . . .
.....................................
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)

.....................................
(Adres zamieszkania)

.....................................

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Rejowcu Fabrycznym
Korzystając z uprawnienia wskazanego w treści art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. Poz. 406, 1177, 1271)
zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego oświadczenia o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa z Panią/Panem ……………………………………..
dnia ……………………………………….. w USC ………………………………………….

...........................
(Podpis wnioskodawcy)

Do sprawy przedkładam:
 Treść orzeczenia sądowego
 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 11 zł

