NUMER DRUKU:

USC-02

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Sporządzenie aktu urodzenia
OGÓLNY OPIS:

Zgłoszenie urodzenia dziecka (noworodka).
WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu dokument tożsamości obojga rodziców dziecka.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do zgłoszenia urodzenia się dziecka obowiązani są:
- ojciec dziecka lub matka, jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim,
- matka i ojciec dziecka wspólnie obecni, jeżeli akt sporządzany będzie wraz z uznaniem przez ojca
biologicznego ojcostwa dziecka.
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli lat 16, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli
posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia
urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 3, tel. 95 7355 825
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
OPŁATY:

Zwolnione z opłaty

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, bezpośrednio przy zgłoszeniu.
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Gorzowie Wlkp. przysługuje
odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
UWAGI:

1. Podstawą sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione
przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i
miejsce urodzenia.
2. W/w zgłoszenie otrzymuje USC bezpośrednio z placówki medycznej – strona nie musi posiadać przy
sobie żadnych medycznych dokumentów.
3. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia lub w ciągu 3 dni jeżeli dziecko
urodziło się martwe.
4. Dziecko może nosić nie więcej niż dwa imiona.
5. Nazwisko, jakie będzie nosiło dziecko będzie:
- w przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa – takie jakie rodzice wskazali w akcie małżeństwa.

Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka, nazwisko dziecka wpisane w akcie
małżeństwa może zostać zmienione poprzez zgodne oświadczenie obojga rodziców przed
Kierownikiem USC,
- w przypadku uznania ojcostwa – dziecko może nosić nazwisko matki, nazwisko ojca lub nazwisko
powstałe w wyniku połączenia nazwiska matki z nazwiskiem ojca,
- w przypadku braku zgodnych oświadczeń co do nazwiska dziecka – będzie ono nosiło nazwisko
powstałe w wyniku dołączenia do nazwiska matki nazwiska ojca.
6. Po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny
skrócony odpis aktu urodzenia.
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 2064 ze zm.) – art. 52 do 62.
PLIKI DO POBRANIA:

brak

Opracował (data i podpis):

Sprawdził (data i podpis):

Zatwierdził (data i podpis):

Joanna Dobek

Mirosława Winnicka
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