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WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. 
Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być  
w akcie zamieszczone. 
Dowód uiszczenia naleŜnej opłaty skarbowej. 
Do wglądu: dokument toŜsamości wnioskodawcy. 
 
OPŁATY 
39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji. 
MIEJSCE  ZŁO śENIA  DOKUMENTÓW  
Urząd Gminy w Klwowie, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr. 11 
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 
Godziny przyjęć klientów: 
pn. .- pt  - 7.30 - 15.30 
OSOBY  DO KONTAKTU 
BoŜena Łukasiewicz (Kierownik USC) –UG Klwów, pok. nr 11, tel. 048/67-10-010 w.16 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  
do 1 miesiąca 
do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC , przysługuje 
odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.  
z 2004 r. Nr 161, poz. 1688). 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, 
poz. 1635). 
UWAGI 
Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy moŜe 
być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi 
są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego. 
Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małŜeństwa jego rodziców. 
Akt małŜeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek 
małŜeński. 
Akt zgonu moŜe być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małŜeństwa osoby zmarłej. 
 


