KARTA USŁUGI
USC/11
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Nazwa usługi
Odpowiedzialny
za daną usługę
Miejsce
załatwienia
sprawy
Nr telefonu, e-mail
Godziny
urzędowania

Wymagane
dokumenty

Strona: 1/2

UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
Agnieszka Bielanowska– Kierownik USC
Marzena Lewandowicz – Zastępca Kierownika USC
Ewa Redel – Zastępca Kierownika USC
Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami")
(22) 755-62-40; (22) 46-34-619

•
•

Poniedziałek
Wtorek, środa, czwartek,
Piątek

900 – 1800
800-1600
800-1500

Dowód osobisty osoby zgłaszającej
Wniosek o uzupełnienie treści aktu
Opłata skarbowa wnoszona w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w
wysokości 39 zł.
Numer konta bankowego
Bank Pekao SA Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Wysokość opłaty

Termin realizacji
sprawy

Edycja: 15

•

Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem załączników.

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm. /
Podstawa prawna
sprawy

/ tekst

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego / tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 /
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 /

Od decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC w Grodzisku Mazowieckim
Tryb odwoławczy przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za
sprawy
pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

1. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt
dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej interes
prawny lub prokuratora.

Uwagi

2. Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich
wymaganych danych. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje kierownik
urzędu stanu cywilnego, który go sporządził . Uzupełnienie na podstawie innych
aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych
dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
3. Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o uzupełnienie treści aktu
składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Wzory wniosków

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego dostępny na stronie www.grodzisk.pl oraz
w Urzędzie Stanu Cywilnego
Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku
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