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KARTA USŁUG NR: USC-01  
Zmiana 2 

 
Nazwa usługi: 

REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA 
Podstawa prawna: 
Art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 późn. zm.) 

Wymagane dokumenty: 
W przypadku dziecka pochodzącego z małŜeństwa: 

• dowody osobiste rodziców dziecka  

• odpis skrócony aktu małŜeństwa (do wglądu) 

W przypadku dziecka pozamałŜeńskiego:  

• dowód osobisty matki dziecka 

• odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (gdy stan cywilny matki - panna) 

W sytuacji gdy stan cywilny matki dziecka - rozwiedziona 

• dowód osobisty  

• odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie (przy czym urodzenie dziecka nastąpiło po upływie 300 dni od rozwodu). 

W sytuacji gdy matka dziecka jest wdową: 

• dowód osobisty 

• odpis skrócony aktu zgonu męŜa matki (przy czym urodzenie dziecka nastąpiło po upływie 300 dni od zgonu). 
(dowód osobisty do wglądu) 

Sposób załatwienia sprawy: 
Zgłoszenia urodzenia dziecka naleŜy dokonać w ciągu 14 dni, licząc od dnia po jego urodzeniu. W przypadku dziecka urodzonego martwo, 

zgłoszenie winno nastąpić w ciągu trzech dni. Do zgłoszenia dziecka obowiązani są w kolejności: ojciec dziecka, matka dziecka, o ile stan 

zdrowia jej na to pozwala, lekarz albo inna osoba obecna przy porodzie. JeŜeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do 

zgłoszenia urodzenia jest zobowiązany zakład opieki zdrowotnej. 

Opłaty: Opłaty skarbowej nie pobiera się. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  W dniu stawienia się strony. 

Odpowiedzialno ść za załatwienie sprawy:   

� Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego 

� Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Zofia Pomykała – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 

                                                                       Marek Wronowski – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

� Nr pokoju: 9 – I piętro 

� Nr tel./fax: tel.  (13) 469-21-18, wew. 39,  fax  (13) 469-23-21 

� Godziny pracy: 7.00 - 15.00 

Tryb odwoławczy: 
Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niŜ dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego,  w 

formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróŜnić płci dziecka. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej na którą 

przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika USC.   

Uwagi:  
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się trzy odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka. 
 

Opracował:  Kierownik USC Zofia Pomykała 
 

Zatwierdził: Sekretarz Gminy mgr Barbara Brzezińska - Warchoł 

 


