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Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. ”Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego”.
2. Do wglądu dokument tożsamości .

Opłaty: 

 za  odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wiosek  –  39  zł,
 za udzielone pełnomocnictwo – 17 zł( nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, 

rodzeństwu), 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki:

02 1910 1048 4400 4026 1131  0019

Dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Sprawy,które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  w ciągu miesiąca, skomplikowane do 
dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

Nr pokoju: 102,106

Nr telefonu: 2 850 850 wew. 102, 106

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek  9.30 - 16.30
Wtorek, Środa, Piątek 8.00 - 15.00
Czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron.

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w 
Zielonkach w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 Art.24, art.37  ustawy z dnia 28 listopada 2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.709)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 9 lutego 2015roku w sprawie  sposobu  prowadzenia rejestru 

stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1904)
 Art.33, art.35,art.76a i art.104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.     

z 2021r., poz.735) 
 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm.)

Uwagi:

Akt stanu cywilnego,który nie zawiera wszystkich wymaganych przepisami danych uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, 
który go sporządził na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla 
tego aktu oraz innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , 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 stwierdzają one zdarzenia 
wcześniejsze  i dotyczą tej osoby albo jej wstępnych.

Dokumenty w obcym języku przedkłada się wraz  z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie
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