SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE
AKTU STANU CYWILNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
2. Do wglądu dokumenttożsamości wnioskodawcy.
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:
39zł. –opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu
cywilnego
39zł. –opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu
cywilnego.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
-gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Sępopolu
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Sępopolu Bank Spółdzielczy
Bartoszyce O/Sępopol Numer konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
Swift (BIC): POLU PL PR

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie, w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego
do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sępopolu
przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, za pośrednictwem
kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Podstawą sprostowania/uzupełnienia są akta zbiorowerejestracji stanu cywilnego,
wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
2. W przypadku sprostowania/uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
3. Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek
osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej
w tym interes prawny.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1927 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu
cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1904 ).

