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Sporządzenie aktu urodzenia i wydanie trzech odpisów skróconych aktu.
Dowody osobiste rodziców - do wglądu
Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców - do wglądu. W przypadku
dziecka pozamałżeńskiego: wdowa powinna przedstawić odpis aktu
zgonu męża, rozwiedziona lub pozostająca w separacji odpis aktu
małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, panna odpis aktu
urodzenia.
W/w odpisów nie przedstawia się jeżeli akty te zostały sporządzone
w USC w Skórcu

OPŁATY

Sporządzenie aktu urodzenia i pierwsze trzy odpisy aktu urodzenia są
zwolnione z opłaty skarbowej.

CZAS ZAŁATWIENIA
SPRAWY

W dniu przybycia do Urzędu

TRYB ODWOŁAWCZY

----------------------------------Termin zgłoszenia urodzenia - 14 dni od dnia urodzenia dziecka, a w
przypadku dziecka martwo urodzonego – 3 dni. Akt sporządza urząd
stanu cywilnego, na którego terenie urodziło się dziecko, niezależnie od
miejsca zamieszkania rodziców.
Zgłoszenia może dokonać matka lub ojciec dziecka osobiście (oboje
rodzice w przypadku dokonania uznania ojcostwa)

INNE INFORMACJE

W przypadku, gdy żadne z rodziców nie zamieszkuje na terenie urzędu
stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka, zgłoszenia urodzenia
dziecka można dokonać również w urzędzie stanu cywilnego wg miejsca
zamieszkania rodziców. Urząd sporządza wówczas protokół zgłoszenia
urodzenia dziecka, który razem z dokumentami przekazywany jest do
właściwego urzędu stanu cywilnego wg miejsca urodzenia dziecka w celu
sporządzenia aktu urodzenia.
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FORMULARZ DO
POBRANIA

PODSTAWA PRAWNA

----------------------------Art. 38 i 39 ustawy z dnia z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn. zm.)
Art.62 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.
U. z 2012r., poz. 788 z późn. zm.)

Opracowała : Laura Potera
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