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POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
Wydanie: 3


Data wydania:
20.09.2017 r.

Podstawa prawna:
1.	Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego. 
2.	Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dn. 25 lutego 1964 r. 
3.	Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
4.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

I. Wymagane dokumenty
1. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej - 11,00 zł.

II. Opłaty
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa - 11 zł
Opłatę należy wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku - parter budynku, kasa czynna pon. od godz.8:00 –18:00 (przerwy 11:00 –11:30, 15:00 – 16:00) wt.- pt. od godz. 8:00 – 15:15 (przerwa 11:00 – 11:30) lub bezgotówkowo na konto Urzędu – nr rachunku 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

III. Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie; jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

IV. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk. 
pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00

Przyjęcie dokumentów/Załatwienie sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 023 662 29 09
e-mail: plonsk@plonsk.pl, umplonsk@bip.org.pl

V. Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płońsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

VI. Uwagi
1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia. 
3. W przypadku, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Płońsku przesyła,  w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej                  o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
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