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KARTA USŁUGI 

Nr karty:  
US.0143.18.1.2014 

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA  
(SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA) 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Urząd Stanu Cywilnego 
Z-ca Kierownika USC 
Tel.: 12 284 98 30 

Wymagane 
dokumenty 

− Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład 
opieki zdrowotnej, 

− Dowody osobiste rodziców  
− odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców.  
 
W przypadku dziecka pozamałżeńskiego:  Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione 
przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, wdowa powinna przedstawić 
odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża, rozwiedziona lub 
pozostająca w separacji odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, 
panna odpis aktu urodzenia. W/w odpisów nie przedstawia się jeżeli akty te zostały 
sporządzone w USC w Drwinia. 

Opłaty Sporządzenie aktu urodzenia i pierwsze trzy odpisy aktu urodzenia są zwolnione z 
opłaty skarbowej. 

Podstawa prawna 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks podstępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 212,  poz. 1264z późn. zm.)  

− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1282 z późn. zm) 

Termin składania 
dokumentów Bezterminowo 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Drwini przysługuje odwołanie do 
Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Drwini w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia. 

Informacje dodatkowe 
Zgłoszenia może dokonać  matka lub ojciec dziecka osobiście (oboje rodzice w 
przypadku dokonania uznania ojcostwa) lub za pośrednictwem USC w miejscu 
zameldowania rodziców dziecka. 

Formularze wniosków 
i druki do pobrania - 
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