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SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA W TRYBIE REJESTRACJI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art.52,53,55,56,57 i 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014,
poz.1741),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru
stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie urodzenia noworodka (karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą)
2. Dowody osobiste rodziców dziecka,
3. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
4. Do uznania dziecka pozamałżeńskiego konieczna jest obecność obojga rodziców (wymagane dowody obojga
rodziców - do wglądu).
IV. OPŁATY:
Skarbowa:
• Zwolnione z opłaty skarbowej.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach, ul. Świrskiego 6, pok. nr 2. Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w
godz. 7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sporządzenia aktu urodzenia.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
• Od ręki
• jeżeli zgłoszenia urodzenia dokonano w formie dokumentu elektronicznego, w następnym dniu roboczym od dnia
otrzymania zgłoszenia
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez Kierownika USC w Siedlcach, przysługuje
odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.
UWAGI:

1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza,
2.
3.
4.
5.

położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.
Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formie dokumentu elektronicznego na portalu obywatel.gov.pl
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.

