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Zgłoszenie urodzenia dziecka
PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 38 do 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011
roku Nr 212, poz. 1264 ze zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka, przedkładając jednocześnie następujące
dokumenty:
a) dowody osobiste lub paszporty rodziców wraz z aktualnymi poświadczeniami zameldowania
na pobyt stały - do wglądu;
b) odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Brochowem).
W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim:
a) dowód osobisty lub paszport matki dziecka wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na
pobyt stały - do wglądu;
oraz, gdy matka jest:
- panną - dowód osobisty z lub paszport wraz aktualnym z poświadczeniem o stałym miejscu
zameldowania oraz odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka dziecka urodziła się poza
Brochowem),
- osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji - skrócony odpis aktu małżeństwa (jeżeli związek
małżeński zawarty został poza Brochowem) z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej
separacji,
- wdową - skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli zdarzenia te miały
miejsce poza Brochowem).
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład opieki
zdrowotnej.
OPŁATY:
Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje sporządzony akt urodzenia
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawane są 3 odpisy skrócone aktu urodzenia.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w formie decyzji, na którą przysługuje stronie odwołanie do
Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
 ojciec albo matka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, albo inna osoba obecna przy porodzie,
 lekarz lub położna.
W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem
polski - wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego parter pokój nr 12, tel. 725 70 03 wew. 18

