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KARTA USŁUGI 

Nr karty: 

14/2014 

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU 

CYWILNEGO 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Igołomi-Wawrzeńczycach  
Pani Grażyna Kaczor  

tel.: (12) 2874003 wew. 30 

Wymagane 

dokumenty 

1. Pisemny wniosek 

2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie 

sprostowany błędny zapis. 

3. Upoważnienie do dokonania czynności odbioru odpisu zupełnego 

w przypadku występowania z wnioskiem w czyimś imieniu 

Opłaty 

Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku 

sprostowania dokonanego na wniosek - wynosi - 39 zł.  

Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Nr 26 8597 

0001 0050 0500 0130 0001 w BS Proszowice o/Wawrzeńczyce 

Podstawa prawna 

 Art. 24 i 35  ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2014r. ,  poz.1741 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 

1628 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks podstępowania administracyjnego Dz. 

U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) 

Termin składania 

dokumentów 
Bezterminowo 

Termin realizacji 
Do 30 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2  

miesięcy). 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Igołomia-Wawrzeńczyce przysługuje 
odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w 
Igołomia-Wawrzeńczyce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Informacje dodatkowe 

W razie błędnego lub nieścisłego zredagowania aktu - do sprostowania właściwa jest 

droga sądowa.  Stroną postępowania (uprawnioną do złożenia wniosku) jest osoba, 

której akt dotyczy lub wykazująca interes prawny. Istnieje możliwość działania przez 

pełnomocnika 

Formularze wniosków 

i druki do pobrania 
Pisemny wniosek  
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