
Urząd Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45                                                                                                                

05-822 Milanówek                                                                                                       

tel. (22) 758-30-61/62 

fax.(22) 755-81-20 

 

K A R T A    U S Ł U G      N R   USC / 08 
 

 

 URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) 
 

 

Nazwa usługi: POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM 

MAŁŻEŃSTWA 

Odpowiedzialny za daną usługę:   Adriana Siłka- Lesiakowska –kierownik USC 

                                                       Justyna Sobieraj – zastępca kierownika USC 

Nr pokoju:       Urząd Stanu Cywilnego - budynek B( parter) 

Nr telefonu:     (22) 758-30-61 wew. 203, 216, 219 

 

Godz. pracy:    poniedziałek 9
00

-18
00, wtorek i czwartek 8

00
-16

00
, piątek 8

00
-15

00  

  
środa - dzień pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego 

zawarciem po jego rozwiązaniu. 

2. Dowód osobisty (do wglądu)  

Opłaty:    

Opłata skarbowa w wysokości: 

• 11 zł za dokonanie zmiany w akcie 

• 22 zł za odpis skrócony  

• 33 zł za odpis  zupełny 

 

Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Milanówka lub na konto: 

PKO Bank Polski I 95 1020 1026 0000 1002 0263 4905 

Termin realizacji sprawy: 

• Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem następuje 

w dniu zgłoszenia, w terminie do trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku 

rozwodowego. 

• Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 

do trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. 

Odbiór dokumentu: odpisy aktu małżeństwa po zmianie otrzymuje  się w USC budynek B (parter). 



Uwagi: 

 Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem można złożyć 

także przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 

 Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie składa przed polski konsulem. 

 Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska pod 

którym osoba ta przystąpiła do zawarcia związku małżeńskiego. Sytuacja ta nie dotyczy, 

jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko. 

Podstawa prawna:   

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 t.j.) 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 poz. 1359 t.j.) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 t.j.) 

Uwaga:     Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

     

Opracowała: Adriana Siłka-Lesiakowska – kierownik USC  01.12.2017 r.  

  


