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KARTA INFORMACYJNA

NAZWA
I.

PODSTAWA
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II.

III.

WYMAGANE
WNIOSKI

WYMAGANE
ZAŁĄCZNIKI

IV.

DOKUMENTY DO
WGLĄDU

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
Ustawa z dnia 28 listopada 2017 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z
2016 r., poz.2064 t.j.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o płacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz.
1827 t.j.).
Wniosek o uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę uzupełnienia. Jeżeli
uzupełnienie dotyczy:
aktu urodzenia - należy dołączyć odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
bądź odpis zupełny aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z
małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – odpis zupełny aktu urodzenia ojca,
aktu małżeństwa - należy dołączyć odpisy zupełne aktów urodzeń
małżonków,
aktu zgonu - należy dołączyć odpis zupełny akt urodzenia lub małżeństwa
osoby zmarłej.
Pisemne pełnomocnictwo strony oraz dowód osobisty pełnomocnika - jeżeli
w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
Dowód osobisty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39,00 zł.
Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy
pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty
skarbowej).
Opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Gminy lub na rachunek Urzędu
Gminy Korycin Nr 44 8077 0000 0000 0101 2000 0010 Bank Spółdzielczy w
Korycinie z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty należnej opłaty
skarbowej należy załączyć do wniosku.

V.

OPŁATY

VI.

TERMIN
ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki

VII.

MIEJSCE
ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, pok. nr 5
ul. Knyszyńska 2a, 16 - 140 Korycin, tel. 85 722 91 97
e-mail: sekretariat@korycin.pl

VIII.

GODZINY PRACY

IX.

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

X.

TRYB
ODWOŁAWCZY

XI.

OPŁATY ZA
ODWOŁANIE

XII.

UWAGI

SPORZĄDZIŁA:

poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530
Urząd Stanu Cywilnego.
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika
USC w Korycinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Bez opłat
Stroną postępowania jest osoba, której akt dotyczy lub wykazująca interes
prawny uzasadniający wszczęcie postępowania administracyjnego.
Wniosek o wydanie decyzji o sprostowaniu aktu stanu cywilnego składa się w
urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt podlegający
uzupełnieniu Istnieje możliwość działania przez pełnomocnika.
Odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego stanowiących podstawę
sprostowania nie dołącza się jeżeli zostały sporządzone w USC w Korycinie.
Jadwiga Zapolska

