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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

•
•
•

Podanie o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.
Dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia (wcześniejszy w stosunku do
uzupełnianego aktu odpis zupełny aktu stanu cywilnego).
cywilnego
Dokument tożsamości.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia podania drogą elektroniczną.
4. OPŁATY

1. Opłaty:
- 39,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
2. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy Prabuty –BS Prabuty 46 8319 0003 0000 1704 2000 00 10 lub
bezpośrednio w punkcie kasowym Urzędu.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, USC, pok. nr 4 parter, w godz. wtorek –
piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00.
6. OSOBY DO KONTAKTU

Joanna Stępka, tel. 55 262 41 51, e-mail:
e
usc@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
•
•

Złożenie podania o uzupełnienie aktu,
złożenie dokumentu stanowiącego podstawę uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

•

wydanie decyzji administracyjnej.

8. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odmawiającej uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje
odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
9. PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 29.09.1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,
poz. 1264 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267),
- ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 roku w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

10. UWAGI

Odpisów aktów stanu cywilnego nie dołącza się, jeżeli zostały one sporządzone w USC
w Prabutach.
Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców. Akt
małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek
małżeński. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa
osoby zmarłej.
Uzupełnieniu podlegają dane osobowej, których nie ustalono w chwili sporządzania aktu stanu
cywilnego lub których nie było we wpisanym zagranicznym akcie stanu cywilnego a wymagane są one
przez polskie prawo.

Akt stanu cywilnego może być uzupełniony na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej
wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka. Obywatel polski przebywający za granicą
wniosek o uzupełnienie treści aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.
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