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Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego. 

2. Dokument tożsamości. 
3. Wnioskodawcą może być: 

 osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzic dziecka), 

 osoba mająca interes prawny, 

 prokurator.  
 

Opłaty  

1. Opłata skarbowa wynosi  39,00 zł.  
2. Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn lub na rachunek bankowy Gminy 

Nadarzyn:. PKO BP w Pruszkowie  21 1020 1042 0000 8202 0481 2956. 

3. Kasa Urzędu Gminy Nadarzyn jest czynna: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek i czwartek 
10.00 – 15.00, środa 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.00. 

 

Miejsce złożenia dokumentów 

1. Urząd Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego. 

2. Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, tel. (22) 729 81 85 wew. 130, 
134. 

3. Godziny pracy urzędu: poniedziałek  9.00 - 18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00 - 16.00, piątek 

8.00 - 15.00. 
 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie. 
 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
Bez zbędnej zwłoki. Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie 

czynności materialno-technicznej. 

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. 
Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego. 
 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo 
wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
 

Uwagi 
Sprostowania/uzupełnienia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu 

cywilnego. 

Jeżeli sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje pełnomocnik, zgodnie z regułami 
określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, to od pełnomocnictwa 

pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas nie podlega ono opłacie skarbowej. 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 

ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).  
 

 

 
Opracowanie: Iwona Malinowska  


