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SPROSTOWANIE DANYCH W AKCIE STANU 

CYWILNEGO/UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH DANYCH  

W AKCIE STANU CYWILNEGO 

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wypełniony wniosek USC-10-01 

 Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, parter, pokój nr 7 oraz na stronie Urzędu 

www.nekla.eu.   

 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Złożenie dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 7 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

Godziny obsługi klientów: 

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 61 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl  

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie. (w przypadku potrzeby migracji aktu z innego urzędu, sprawa jest 

realizowana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji).   

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Sprostowanie/uzupełnienie 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.  

 

OPŁATY 
W wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego w kwocie 39 zł.   

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia 

odwołania do Wojewody Wielkopolskiego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.  

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 Składający wniosek jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłatę skarbową wnosi 

się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340. 

 Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nekli pod numerem 

tel. 61 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl  

 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) 
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