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Sprostowanie/ uzupełnienie  aktu stanu cywilnego

I Podstawa prawna

 ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z
2014 roku, poz. 1741 ze zmianami),

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami),

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

 Wniosek o sprostowanie/ uzupełnienie aktu ( w załączeniu)

IV Wymagane załączniki

 W przypadku sprostowania  na podstawie zagranicznego dokumentu stanu
cywilnego,  dokumenty  należy  przedłożyć  wraz  z  tłumaczeniem na  język
polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 Inne  dokumenty,  w  zależności  od  elementu  aktu  podlegającego
sprostowaniu/ uzupełnieniu.

V Dokumenty do wglądu

 Dowód osobisty

VI Termin załatwienia sprawy

 Sprostowania/uzupełnienia  aktu  stanu  cywilnego  dokonuje  się  w  formie
czynności materialno-technicznej.

 Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.

 Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis
zupełny aktu stanu cywilnego.

 Sprawa jest  załatwiana  po zrealizowaniu zlecenia migracji  aktu do Bazy
Usług Stanu Cywilnego w terminie do 1 miesiąca.
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VII Opłaty

 w  wyniku  sprostowania/uzupełnienia  wydawany  jest  odpis  zupełny  aktu
stanu cywilnego - 39 zł.,

 pełnomocnictwo 17 zł.,
     Wpłaty można dokonać na konto:

Urzędu Gminy Krasnystaw 
05 8200 0008 2001 0000 2189 0002

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego
      w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy  
      Krasnystaw.

VIII Tryb odwołania

 Od  decyzji  Kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Krasnymstawie
przysługuje  odwołanie  do  Wojewody  Lubelskiego  za  pośrednictwem
Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

IX Uwagi

 Przed  złożeniem  wniosku  wskazana  jest  konsultacja  w  celu  ustalenia
niezbędnych załączników.

Opracowała

Renata Gałan

Sprawdziła

Ewelina Janowczyk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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