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Nazwa usługi: 

◦ Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie

Wymagane dokumenty:

o Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego /druk własny urzędu USC-4/

o Załączniki:

- pozyskane z systemu informatycznego akty lub ich odpisy zupełne będące podstawą
do uzupełnienia

- zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz tłumaczenie tego dokumentu dokonane
przez tłumacza przysięgłego 

o Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

Opłaty:

◦ Za wydanie odpisu zupełnego w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego – 39,00 zł
(uiszczana w dniu składania dokumentów)

Termin załatwienia sprawy:

◦ Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych do 30 dni zgodnie z KPA) 

Miejsce załatwienia sprawy:

o Urząd Gminy w Gozdowie – Urząd Stanu Cywilnego, pok. Nr 2, tel. 024 276-22-01

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

˚ Kierownik USC

Wynik sprawy:

◦ Naniesienie wzmianki o uzupełnieniu aktu zmieniającej treść aktu

◦ Wydanie 1 egz. odpisu zupełnego uzupełnionego aktu

Tryb odwoławczy:
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Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji odmownej wnioskodawcy za pośrednictwem organu, który ją wydał  

Podstawa prawna:

◦ Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. Dz.U. z
2014 r, poz. 1741 z późn zm. /

◦ Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn.

zm.)

Uwagi:

◦ Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten 

akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes
prawny lub prokuratura. Wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Gozdowie. 

◦ Opłatę skarbową należy uiścić  na rachunek Urzędu Gminy Gozdowo Nr 86 9015 0001 

3900 0299 2000 0010  z chwilą złożenia dokumentów.
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