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UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111 – I piętro /tel. 34 3575 100 wew. 40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

- podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, 
- do wglądu dowód osobisty, 
- jeżeli uzupełnienie dokonywane jest na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy do 
wniosku załączyć  ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza 
przysięgłego 
 

Opłaty: 

- w wyniku uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł 
Wpłata gotówką w kasie tut. Urzędu na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w Dobrodzieniu: BS Leśnica O/Dobrodzień 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

 
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.  
Wnioski o uzupełnienie załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga 
postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.  
 

Tryb 
odwoławczy: 

 
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie 
uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody 
Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego. 
 

Podstawa 
prawna: 

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

 
Po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.  
 
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu 
cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji 
stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny osoby. 
Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie 

wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.  
 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
na miejscu 

 
Opracowała: Zofia Ulfig – Z-ca Kierownika USC , data: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data 15.12.2015r. 
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