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PODSTAWA PRAWNA 
 
- Art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. :Dz.U. z 2004 r. Nr 161, 

poz. 1688 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.). 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
 
Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego 

wnioskodawcy. 
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

       

 1.Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 

uzasadniający powstanie błędu pisarskiego. Oczywistym błędem pisarskim będzie wpis 

niezgodny z dokumentem stanowiącym podstawę jego sporządzenia. 

   2. Akt urodzenia prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców stanowiący podstawę 

do sprostowania oczywistego błędu pisarskiego bądź aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie 

pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – na podstawie aktu urodzenia ojca. 

3. Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo, 

4. Akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia 

zmarłego. 

5. Przy składaniu wniosku wymagany jest dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). 
 

III. OPŁATY 

Opłata skarbowa płatna w kasie urzędu lub na rachunek Gminy Santok 

Bank Spółdzielczy w Santoku Nr 30 8372 0008 0000 0316 2000 0004 

 
-   za wydaną decyzję - 39, 00  zł  
 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
 

1. Wydanie decyzji dot. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu 

cywilnego. 

2. Wpisanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego (wzmianka do aktu stanu 

cywilnego). 
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 
 

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty 

wpływu wniosku.  

. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

   Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. za 

pośrednictwem  Wójta Gminy Santok w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

       

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Brak 

       
VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 15 (piętro), tel. (95) 7287524 
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