URZĄD GMINY W KORYCINIE
16 – 140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
Telefon 85 722 91 97, fax 85 722 91 80
www.korycin.pl, e-mail korycin@kki.net.pl

14/USC

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA
I.
II.

PODSTAWA
PRAWNA

WYMAGANE
WNIOSKI

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO
 Art. 28 i art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.);
Wniosek o sprostowanie aktu błędu w akcie stanu cywilnego.

a) przy prostowaniu aktu urodzenia:
 odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców;
 lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów
urodzenia;
III.

WYMAGANE
ZAŁĄCZNIKI

b) przy prostowaniu aktu małżeństwa:
 odpisy zupełne aktów urodzenia osób /osoby/, których akt
dotyczy;
c) przy prostowaniu aktu zgonu:
odpis zupełny aktu małżeństwa lub aktu urodzenia /w zależności od stanu
cywilnego osoby zmarłej/.

IV.
V.
VI.

DOKUMENTY DO
WGLĄDU

OPŁATY

Decyzja o sprostowaniu aktu – 39 zł.

TERMIN

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia

ZAŁATWIENIA
SPRAWY

MIEJSCE
VII.

ZAŁATWIENIA
SPRAWY

VIII.

GODZINY PRACY

IX.

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

X.
XI.

XII.

Dowód osobisty

TRYB
ODWOŁAWCZY

OPŁATY ZA
ODWOŁANIE

UWAGI

SPORZĄDZIŁA:

wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 5
ul. Knyszyńska 2a
16 - 140 Korycin
tel. 85 722 91 97
e-mail: korycin@kki.net.pl
poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530
Urząd Stanu Cywilnego

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Korycinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Bez opłat .
 Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu
cywilnego, w którym sporządzony został akt podlegający sprostowaniu.
W akcie sprostować można tylko oczywisty błąd pisarski. Akt stanu
cywilnego, który został błędnie lub nieściśle zredagowany podlega
sprostowaniu w sądzie - wydział cywilny.
 Stroną postępowania jest osoba, której akt dotyczy lub wykazująca interes
prawny uzasadniający wszczęcie postępowania administracyjnego.
Jadwiga Zapolska

