URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr USC-06
REFERAT
Urząd Stanu Cywilnego w Kozłowie
NAZWA USŁUGI
SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE AKTU S.C.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA Urząd Stanu Cywilnego pok. Nr 2, 3
SPRAWY
Agnieszka Kucharz
Tel. 41 3841048 wew. 32
41 3841003
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
(tj. Dz. U. z 2011 r., poz.1264)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY 
Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego USCW06 i USC-W06a (do pobrania w pokoju nr 2, 3)
OPŁATY
Opłata skarbowa w kwocie 39 złotych płatna na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Kozłów.
TERMIN ZAŁATWIENIA W ciągu 14 dni
SPOSÓB ODWOŁANIA
Zażalenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.
UWAGI
 Sprostowaniu podlega akt, który zawiera dane niezgodne z danymi
zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z
innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie
wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z
zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego przez kierownika
urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
 Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje sąd jeżeli nie jest
możliwe sprostowanie prze kierownika urzędu stanu cywilnego na
podstawie w/w dokumentów.
 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.
 Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na
wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela
ustawowego, na wniosek osoby mającej interes prawny lub
prokuratora.
 Obywatel polski przebywający za granicą, wniosek o sprostowanie/
uzupełnienie treści aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Sporządził:
Kucharz Agnieszka

Sprawdził:
Agnieszka Jeżowska

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

