
KARTA USŁUG
 czyli jak załatwić sprawę krok po kroku 
w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

 

USC / 5135 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
(uzupełniamy brakujące dane osobowe w treści aktu stanu cywilnego)

Podstawa praw-
na

Art. 36  ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2004r.  nr 161, poz.1688 ze zmianami)  *)

Komórka odpo-
wiedzialna

Urząd  Miasta Rejowiec Fabryczny
Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 I piętro, pok. 4, tel. 82 566 33 88, 
fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl

Sposób zała-
twienia sprawy  Wydanie decyzji administracyjnej, która jest podstawą wpisu w księgi stanu cywilnego

Wymagane do-
kumenty

Dokumenty:
• wniosek  strony o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego oraz
• dokumentacja pozwalającą na dokonanie tej czynności 

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 39 zł - cz.I kol.2 pkt.4  załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zmianami)
Opłatę wnosimy przy złożeniu wniosku :
gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7:30 do 14
przelewem na konto:  UM Rejowiec Fabryczny Pekao 30124022231111000035804486

Czas załatwie-
nia sprawy

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 2000  r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)   

Tryb odwoław-
czy

Odmowa dokonania czynności urzędowej  następuje w formie decyzji.
W teW terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie  czynności urzędowej kierownika USC 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Burmi-
strza  Miasta  Rejowiec Fabryczny -  art.8.  ust. 4 ustawy  z dnia 29 września  1986 r.  Prawo  
o aktach stanu cywilnego  (tj.:  Dz.U.z 2004 r. Nr 161, poz.1688 ze zmianami) oraz art. 129 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 
98, poz.1071 ze zmianami)    

Uwagi

Formularz do 
pobrania wniosek strony ze sprecyzowanym żądaniem  

 
Przygotowała: Grażyna Bartoszuk

*) Art. 36. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być 
w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu.


