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UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANA DOKUMENTY
1. wniosek  o  uzupełnienie  aktu  stanu  cywilnego  (urodzenia,  małżeństwa,  zgonu)  druk  do

pobrania w urzędzie lub ze strony internetowej
2. dokument potwierdzający tożsamość- do wglądu (dowód osobisty lub paszport)
3. uzupełnienie aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu

stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Pokój nr 12
tel. 62 7528079, wew. 30 e-mail:usc@stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA. W miarę możliwości do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Klient składa w urzędzie wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego wraz z kompletem

dokumentów
2. Urzędnik sprawdza tożsamość wnioskodawcy i kompletność dokumentów
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis

zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego

OPŁATY
39zł- za uzupełnienie aktu

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28.11.2014 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Z 2016, poz. 2064 z późn.
zm.)

DODATKOWE INFORMACJE
1. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt

dotyczy,  lub  jej  przedstawiciela  ustawowego,  na  wniosek  osoby mającej  w  tym interes
prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno- technicznej

2. Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby
zainteresowanej lub prokuratora jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane
te  nie  wynikają  z  akt  zbiorowych  rejestracji  stanu  cywilnego  stanowiących  podstawę
sporządzenia aktu zgonu

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI 15.02.2018 rok

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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