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NAZWA USŁUGI:
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn.
zm. );
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z
późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1904 );
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 poz. 1044 z późn. zm).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.) Pisemny wniosek.
2.) Dokument tożsamości do wglądu.
3.) W przypadku wnioskowania o uzupełnienie aktu w oparciu o materiały archiwalne uwierzytelniony
odpis lub wypis, albo uwierzytelniona reprodukcja tych materiałów.
4.) 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 zawiera on dane,
które podlegają uzupełnieniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej
wstępnych.

5.) Pełnomocnictwo w przypadku kiedy wniosek składany jest za pośrednictwem pełnomocnika
FORMULARZE DO POBRANIA:
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, pokój nr 204 II piętro lub do pobrania na stronie
internetowej miasta.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek –
39 zł. Pełnomocnictwo 17 zł. płatne w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta w
Siemiatyczach Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917
Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty skarbowej /zwolnienia,
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nie podleganie/.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie. Do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania
wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
pok. 204 II piętro

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego pok. 204 II piętro
Tel. 85 65 65 835
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
 poniedziałek od 7:30 do 17:00,
 od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
 piątek 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY:
Odmowa dokonania czynności materialno-technicznej następuje w formie decyzji administracyjnej na
którą przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Kierownika USC w
Siemiatyczach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu
stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych
rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan
cywilny.
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