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Wydanie: 1
Ważna od:
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KARTA USŁUGI
Rejestracja urodzeń
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego
Barbara Tyszka – Kierownik USC
Beata Szymanowska – Zastępca Kierownika USC
pokój nr 2 i 4 (parter)
tel. 86 278 94 34
KOGO DOTYCZY:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:
1. ojciec dziecka,
2. matka dziecka,
3. pełnomocnik,
4. do uznania dziecka pozamałżeńskiego konieczna jest obecność obojga rodziców.
CZAS REALIZACJI:
Niezwłocznie (do 21 dni), dziecko martwo urodzone (3 dni).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Dokumenty tożsamości rodziców do wglądu.
Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy a.s.c. potwierdzające stan cywilny matki wraz
z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
FORMULARZE I WNIOSKI:
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 2 i 4 (parter).
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Kolnie przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kolnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zgłoszenia urodzenia noworodka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na
miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
2. W przypadku martwego urodzenia zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia
sporządzenia karty martwego urodzenia.
3. Jeżeli nie zgłoszono urodzenia w wyznaczonym terminie kierownik urzędu stanu cywilnego
sporządza z urzędu akt na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia z adnotacją
o sporządzeniu aktu z urzędu.
4. Kierownik urzędu stanu cywilnego występuje o nadanie numeru PESEL podczas sporządzenia
aktu urodzenia dziecka.
5. Zameldowanie dziecka na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu
urodzenia.
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub
zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984).

