NUMER DRUKU:

USC-14

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego
OGÓLNY OPIS:

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego lub uzupełnienie danych w aktach stanu
cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego lub uzupełnienia danych
w akcie.
2. Przedstawić dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku następuje osobiście w USC w Gorzowie Wlkp.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1, tel. 95 7355 691 – Kierownik USC
pokój nr 2, tel. 95 7355 826 – zastępca Kierownika USC
pokój nr 3, tel. 95 7355 825 – zastępca Kierownika USC
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po dokonaniu czynności.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.:
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w USC w Gorzowie Wlkp. (czynna w godzinach pracy urzędu).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż
w ciągu miesiąca.
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Gorzowie Wlkp. przysługuje
odwołanie do Wojewody Lubuskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

UWAGI:

1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie danych w akcie może nastąpić na
wniosek osoby, której akt dotyczy lub osób które wykażą interes prawny, na podstawie akt
zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub inne akta stanu cywilnego, o ile stwierdzają one
zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
2. Sprostowania czy uzupełnienia dokonuje Kierownik USC miejsca sporządzenia aktu.
3. Sprostowania dokonuje Kierownik USC wg miejsca przechowywania księgi stanu cywilnego
4. Jeżeli sprostowanie czy uzupełnienie danych jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych
rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów, właściwy do dokonania sprostowania lub uzupełnienia
jest sąd w postępowaniu nieprocesowym.
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 2064
ze zm.) - art. 35 – 38.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
PLIKI DO POBRANIA:
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