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Nazwa działania: 

SPROSTOWANIE I  UZPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO 
 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 3, tel. (76) 81 88 639 
- właściwym do sprostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego  
   jest kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt; 

 
Sposób i termin  załatwienia sprawy: 

- złożenie wniosku; 
- dokonanie czynności materialno-technicznej; 
- po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzymuje  
   odpis zupełny aktu stanu cywilnego; 
- z wnioskiem/zainicjować sprawę może: 

- osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy; 
- inna osoba, która ma w tym interes prawny; 
- prokurator 

- wnioskodawca może działać przez pełnomocnika; 
- wnioski o sprostowanie/uzupełnienie załatwiane są bez zbędnej zwłoki; jeżeli 
jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później 
niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku; 

 
Wymagane dokumenty: 

- wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego; 
- dokument tożsamości; 
- jeżeli podstawą sprostowania/uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy 
załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski; 
- jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów 
archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub 
uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów sporządzonych przez właściwe 
Archiwum Państwowe; 

 
Opłaty: 

- 39 zł - opłata skarbowa za wydanie zupełnego aktu po sprostowaniu  
lub uzupełnieniu; 
- opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przelewem  
na konto lub kartą płatniczą w USC 

 
- oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów; 
 

Tryb odwoławczy: 
- od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem  
kierownika urzędu stanu cywilnego; 
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Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r.  
   poz. 463 t.j. ze zm.) 
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  
   z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) 
- ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.) 

 


