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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                    Urząd Stanu Cywilnego 
                       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:                  Uzupełnienie  aktu stanu cywilnego 
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

1.Wniosek o uzupełnienie  aktu  stanu cywilnego. 
2.Dowód wniesienia / uiszczenia/ opłaty. 
3.Dowod osobisty lub inny dokument tożsamości / do wglądu/. 

   Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z 
którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego 
sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu 
cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie 
dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu 
cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich 
zdecydowanie szybszą realizację. 
 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak –  Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Piętro / Tel.77 4216076 w.27 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: 
- w wyniku uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego, za który pobiera się 
opłatę skarbową - 39 zł. 

Opłaty należy dokonać na  rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie 
O/Zębowice nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Na bieżąco, w postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni. 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 709). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 200 r. poz. 1546 ze 
zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 735 ze zm.). 
 

Tryb 
 odwoławczy: 

Od decyzji o odmowie uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia 
odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi 
się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy 

może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej lub osoby mającej interes prawny, 

na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego. 
2 Podstawą uzupełnienia  aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców. 
3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które  zawarły związek 
małżeński. 
4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby 
zmarłej. 
5. Uzupełnieniu podlegają tylko te dane, których wpisanie do aktu stanu cywilnego przewiduje 
prawo w dniu sporządzenia aktu. 
6. W przypadku wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego 
dokumentu stanu cywilnego składa się powyższy dokument, 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 zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie 
wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych 
 

http://www.zebowice.pl/


Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 
- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 
 

 


