KARTA USŁUG
czyli jak załatwić sprawę krok po kroku
w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

USC
Podstawa
prawna

(uzupełniamy brakujące dane osobowe w treści aktu stanu cywilnego)
Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r. poz. 2064) *)

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk
Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 I piętro, pok. 4, tel. 82 566 33 88,
fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl

Komórka odpowiedzialna
22-170

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru stanu cywilnego i wydanie odpisu zupełnego stanu cywilnego
Dokumenty:
 wniosek strony o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego oraz
 dokumentacja pozwalającą na dokonanie tej czynności
Opłata skarbowa w kwocie 39 zł - cz.II kol.2 pkt. 7 i 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
z 06 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1827)

Opłaty

Czas załatwienia sprawy

Opłatę wnosimy przy złożeniu wniosku :
- gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7:30 do 14:00
przelewem na konto: Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny nr 35 1540 1144 2114 6400 0938 0001

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później
niż w ciągu 1-go miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, – art.35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

W teW terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie czynności urzędowej kierownika USC
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem KierowTryb odwoław- nika Urzędu Stanu Cywilnego w Rejowcu Fabrycznym - art.11 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada
czy
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2016 poz.2064) oraz art. 129 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.)
Uwagi
Formularz do
pobrania

wniosek strony ze sprecyzowanym żądaniem

Przygotowała: Grażyna Bartoszuk

*) Art. 37 Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnienia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

WNIOSEK O SPROSTOWANIE /UZUPEŁNIENIE AKTU
...........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Rejowiec Fabr., .................................. .

..............................................................
(adres )
...................................................................................
(dowód osobisty, nr, seria)
telefon .....................................................
Urząd Stanu Cywilnego
w Rejowcu Fabrycznym
............................................................................
(stopień pokrewieństwa do osoby, której
dotyczy sprostowanie)
Proszę o sprostowanie/uzupełnienie w akcie (AU, AM, AZ) sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rejowcu Fabrycznym pod nr ….......................................................................................... dotyczącym
.......................................................................................................................................oczywistych błędów pisarskich / braków danych, mianowicie :
.......................................................................................................................................................... ...........................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
Podstawą sprostowania/uzupełnienia jest akt (AU, AM, AZ) sporządzony przez USC
.......................................................... nr aktu...................................................................................................
dot. …....................................................................................................................... ...............................................
Ponadto podaję następujące informacje:
1) adres zameldowania na pobyt stały osoby, której akt dotyczy:
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2) numer, seria oraz organ który wydał dowód osobisty osoby, której akt dotyczy (kserokopia dowodu osobistego w załączeniu) ......................................................................................................................................................
3) PESEL osoby, której akt dotyczy .......................................................................................................................
Opłata skarbowa:

39 zł
podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006
o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.)

….................................................... ............
(czytelny podpis wnioskodawcy)

