URZĄD MIASTA w Słupcy

ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl

czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

Numer karty:

USC-1

KARTA INFORMACYJNA
SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. 105, wew. 106, 107.
r-usc@miasto.slupca.pl

PODSTAWA
PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U
z 2016, poz. 2064 t.j. ze zm.)
2. Ustawa
z
dnia
14.06.1960r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 t.j. )
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016,
poz. 1827 t. j. ze zm.)
4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2017, poz. 682 t.j.)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie
wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z
2015r. poz. 171).

WYMAGANE
DOKUMENTY:

1. Do wglądu: dokument tożsamości rodzica lub obojga rodziców
2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu
cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza
przysięgłego.

OPŁATY:

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:
TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

Zwolnione od opłaty skarbowej

Urząd Stanu Cywilnego

Niezwłocznie, chyba, że w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów
stanu cywilnego będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia
dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów stanu cywilnego
do rejestru stanu cywilnego przez urząd stanu cywilnego
przechowujący księgę.
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Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa
rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to
niezwłocznie następuje
- sporządzenie protokołu urodzenia dziecka,
- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia,
- nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia,
- zameldowanie dziecka.
W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC
występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu
cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu
cywilnego możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia,
wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie zaświadczenia.

TRYB
ODWOŁAWCZY:

INFORMACJE
DODATKOWE:

Od decyzji, odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez
Kierownika USC Słupcy, przysługuje odwołanie do Wojewody
Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia
karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego
urodzenia. Po upływnie tych terminów kierownik USC sporządza akt
urodzenia z urzędu oraz nadaje dziecku imię z urzędu.
Podstawę 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
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka
dziecka.
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 12 grudnia 2017r.
Weryfikujący: Marta Kozielska
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