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UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
 

1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – Urząd Stanu Cywilnego 

2. I  piętro 

3. Pokój nr 14 

4. Telefon  77 480 14 61 

5. E-mail: usc@polskacerekiew.pl 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 
1. dokument tożsamości do wglądu 

2. wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego 

3. wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, 

do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez 

właściwy organ reprodukcję tych materiałów; 

4. zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem urzędowym, jeśli 

stanowi on podstawę uzupełnienia. 

5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej 

6. oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa 

przez pełnomocnika 

 

OPŁATY : 

Opłata skarbowa: 

- za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na 

wniosek - 39 zł 

- od pełnomocnictwa – 17 zł, przy czym  wolne od opłaty skarbowej jest złożenie 

pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym na konto 

Urzędu 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Wnioski o uzupełnienie aktu stanu cywilnego załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak 

załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, 

zgodnie z kpa. 

 

UWAGI : 
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.  
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Z wnioskiem o uzupełnienie może wystąpić osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel 

ustawowy, inna osoba, która ma w tym interes prawny lub prokurator. Wnioskodawca może 

działać przez pełnomocnika. 

 

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski 

dokonywanym przez: 

1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości; 

2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); 

3. konsula. 
 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach 

wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania 

wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu  

8 września 1976 r. 

 

PODSTAWA PRAWNA : 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 


