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I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w Urzędzie Stanu
Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.
Osoba składająca zgłoszenie musi:
• okazać dokument tożsamości,
• pełnomocnictwo - jeżeli natomiast zgłoszenia dokonuje pełnomocnik.
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka.
Zgłoszenia dokonuje matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych. przedkładając jednocześnie następujące dokumenty: dowody osobiste lub
paszporty rodziców Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie
wystawione przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej.
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

1. Urząd Stanu Cywilnego w Inowłodzu, Kierownik USC, pokój nr 5
Lokalizacja: Urząd Gminy Inowłódz ul. Spalska 2 (parter)
III. OPŁATY

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony aktu urodzenia oraz
zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencyjnego PESEL.
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463,ze
zm.)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy t.j. Dz.U. z 2019. 0. 2086.ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. Ustawa o opłacie skarbowej t.j Dz.U z 2019 r. poz. 1000, ze zm.)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

UWAGA! Oświadczenia ojcostwa można także dokonać jeszcze przed porodem - w stosunku do dziecka
poczętego, ale nienarodzonego. Zdecydowanie polecamy tą opcję. Dzięki temu po porodzie wystarczy, że
do urzędu uda się ojciec dziecka celem jego rejestracji. Aby uznać ojcostwo przed porodem musicie udać
się razem (obydwoje rodziców) do USC, zabrać wasze dowody osobiste i skrócone odpisy aktów urodzenia
(pod warunkiem, że będziecie szli do innego USC niż ten, w którym byliście rejestrowani) i zrobić uznanie
dziecka poczętego. W szczególnych przypadkach zgłoszenie urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy
lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać również przez pełnomocnika.
W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem
polski -wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego
❑

VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

1. Elżbieta Kośka – Kierownik USC – 44 710 12 33 w. 15
VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
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