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Zmiany w aktach stanu cywilnego - UZUPEŁNIENIE 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 
Uzupełnieniu podlega akt nie zawierający wszystkich wymaganych prawem danych. 

Uzupełnienia dokonuje się na podstawie aktów stanu cywilnego zawierających  dane, których 

brak w akcie później sporządzonym. 

 

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu 

stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu 

cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego 

w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one 

zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych. 

 

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 prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej. 

 

Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby 

niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu 

cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku 

o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. 

 

OPŁATY: 
Opłata skarbowa w wysokości - 39 zł 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przywidzu nr: 65 8335 0003 0112 3712 

2000 0002 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA). 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Stanu Cywilnego w Przywidzu, parter pok. nr 1, tel. (58) 6825 982, e-mail : 

usc@przywidz.pl 
Godziny urzędowania:poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, środa: 9.00-17.00 

 

http://www.przywidz.pl/


TRYB ODWOŁAWCZY: 
Do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Kierownika USC w ciągu 14 dni               

od daty doręczenia odmowy. 

 

PODSTAWA PRAWNA:  
Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 2064). 

 

UWAGI: 
Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby 

niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego Kierownik USC powiadamia tę 

osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełninie aktu stanu cywilnego. 

 


