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Karta usługi Nr USC 4 

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 

MIEJSCE 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Urząd Stanu Cywilnego 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 

ZAŁATWIENIA  

SPRAWY 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

pokój nr 8 

tel.25/754 11 44   

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 

dwóch miesięcy.  

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

1. Wniosek  

2. Dokument tożsamości 

3. Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo, 

jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik. 

4. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie 

materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony 

odpis lub wypis lub wyciąg lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych 

materiałów. 

5. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie 

zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny 

dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument 

stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan 

cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja 

stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej 

samej osoby lub jej wstępnych - wraz z urzędowym tłumaczeniem na 

język polski. 

OPŁATY 

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego uzupełnieniu - 

39 zł  
w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Nr 32 9210 0008 0019 2239 2000 0040 

CZAS ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 

dwóch miesięcy.  

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Żelechowie przysługuje 

odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika 

USC w Żelechowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

INNE INFORMACJE 
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego składany osobiście, za 

pośrednictwem osoby upoważnionej  lub drogą pocztową. 

http://www.zelechow.com.pl/
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FORMULARZ DO 

POBRANIA 
Urząd Stanu Cywilnego – pokój Nr 8 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 24 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 463 .)  

 
Opracował/a: Beata Talarek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Zatwierdził/a: Beata Talarek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

http://www.zelechow.com.pl/

