
Urząd Gminy
w Rzekuniu

KARTA USŁUGI USC-05

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu 
cywilnego

Wersja nr 1

Data zatwierdzenia:
27.02.2012 r.

1. Zakres świadczonej usługi

Wydanie decyzji na sprostowanie lub uzupełnienie aktu

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

W przypadku sprostowania/ uzupełnienia aktu urodzenia:
1) Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców.
2) Odpis zupełny aktu urodzenia matki (jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa).
3) Odpis zupełny aktu urodzenia matki i ojca (jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa 

a zostało uznane przez ojca).
W przypadku sprostowania/ uzupełnienia aktu małżeństwa:

1) Odpis zupełny aktu urodzenia kobiety.
2) Odpis zupełny aktu urodzenia mężczyzny.

W przypadku sprostowania/ uzupełnienia aktu zgonu:
1) Odpis zupełny aktu urodzenia osoby zmarłej  lub
2) Odpis zupełny aktu małżeństwa osoby zmarłej.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty

Za decyzję o sprostowaniu albo uzupełnieniu aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.
Należność należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Rzekuniu nr 14 8922 0009 0002 4673 2000 0010.

5. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pok. nr 12 (Urząd Stanu Cywilnego)
Godziny przyjęć interesantów:
pn., śr., czw.: 745-1545

wt.: 745-1700

pt.: 745-1300

6. Osoby do kontaktu

Agata Rybicka (Kierownik USC), tel. 297 617 301 wew. 134, e-mail: arybicka@rzekun.net
Wiesława Szabłowska (Inspektor), tel. 297 617 301 wew. 134, e-mail: wszablowska@rzekun.net

7. Sposób i termin załatwienia

Rozpoznanie  sprawy,  przygotowanie  i  wydanie  decyzji  w  zależności  od  stopnia  skomplikowania 
sprawy – do 30 dni.

8. Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie sprostowania  lub  uzupełnienia  aktu stanu cywilnego  rozpatruje  Wojewoda 
Mazowiecki adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki pl. Bankowy 1/3, 00-950 Warszawa. 
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Odwołanie  kieruje  się  do Wojewody  Mazowieckiego  za  pośrednictwem Kierownika  Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rzekuniu.
Termin do wniesienia odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1264).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071-tekst jednolity z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

10. Uwagi

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej lub 
z urzędu.
Wniosek  składa  się  w  USC,  w  którym  został  sporządzony  akt  podlegający  sprostowaniu  lub 
uzupełnieniu.

11. Załączniki

• Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu (USC-05-ZAL1).

Opracował(a) Agata Rybicka 27.02.2012 r.

Sprawdził(a) Krzysztof Żebrowski 27.02.2012 r.

Zatwierdził(a) Krzysztof Żebrowski 27.02.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Rybicka
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