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WYDANIE 2

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
Podstawa prawna

Komórka
odpowiedzialna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. 2016.2064t.j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.
1827 t.j.)
Urząd Stanu Cywilnego w Hyżnem
III piętro, pokój nr 16,
Tel. 17 23 045 73

Sposób załatwienia
sprawy

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane
dokumenty

1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu.
2. Dowody osobiste wnioskodawców.
3. Pisemne
lub
w
formie
dokumentu
elektronicznego
pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje
pełnomocnik.
4. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie
materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć
uwierzytelniony odpis lub wypis lub wyciąg lub reprodukcję
uwierzytelnioną z tych materiałów.
5. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć
stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on
uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument
zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie,
w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli
stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej
wstępnych - wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Formularz do
pobrania
Opłaty

WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE / SPROSTOWANIE* AKTU URODZENIA/
MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU*

39 zł - uzupełnienie aktu stanu cywilnego
17 zł - pełnomocnictwo ( zwalnia się z opłaty skarbowej
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu)
Płatne w kasie Urzędu Gminy w Hyżnem lub na konto Urzędu BS
w Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001

Czas załatwienia
sprawy

Uzupełnienia dokonuje się niezwłocznie po przeniesieniu do Rejestru
Stanu Cywilnego aktów stanu cywilnego, mających stanowić podstawę
uzupełnienia, przez urzędy przechowujące właściwe księgi stanu
cywilnego.
Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do
dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Inne informacje

Opracowała:
Edyta Bialic
Inspektor
dnia 02.12.2016 r.

Odmowa uzupełnienia aktu następuje w formie decyzji , od której
przysługuje odwołania do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14
dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika usc.
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby,
której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek
osoby mającej interes prawny lub prokuratora.
Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera
wszystkich wymaganych danych, dokonuje go kierownik urzędu stanu
cywilnego, który go sporządził na podstawie innych aktów stanu
cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych
dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o uzupełnienie treści
aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.
Sprawdził:
Krzysztof Wiśniewski
Sekretarz Gminy Hyżne

Zatwierdził:
Krystyna Wojtyło
Wójt Gminy Hyżne

