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USC/010 
 

Wydanie 1 

z dnia 

13.03.2014 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

SPROSTOWANIE/UZUPEŁNIENIE  

AKTU STANU CYWILNEGO (URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU) 

SPORZĄDZONEGO W USC NASIELSK 

I. Wymagane wnioski: Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego 

sporządzonego w USC Nasielsk – (F-USC/07).  

II. Wymagane załączniki: 1. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego ma 

zostać dokonane sprostowanie/uzupełnienie, 2. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone 

– (F-USC/06) 

III. Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty wnioskodawcy.  

IV. Opłaty: Opłata skarbowa: 39,00 zł za decyzję o sprostowaniu/uzupełnieniu aktu, opłata 

skarbowa 17,00 zł od udzielonego pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy udzielający 

pełnomocnictwa nie jest z tej opłaty zwolniony )  

Opłatę skarbową wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy  

w Nasielsku nr 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002.  

V. Termin załatwienia sprawy: Miesiąc.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 213 

(II piętro), tel. (23) 69-33-112.  

VII. Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego. 

VIII. Tryb odwoławczy: Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje stronie prawo 

wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nasielsku 

odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity 

– Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, 

poz. 432),  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1282).  

XI. Uwagi: 1. Z wnioskiem o sprostowanie/uzupełnienie aktu występuje osoba, której akt 

dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek.  2. Zwolnienie od uiszczenia opłaty 

skarbowej od pełnomocnictwa: - gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 

oraz jego odpis, wypis lub kopia został poświadczony notarialnie lub przez uprawniony 

organ, upoważniający do odbioru dokumentu, - jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
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