
 

 

URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU 

 
Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. (34) 3575100 do 102, fax. wew. 30 

e-mail: urzad@dobrodzien.pl ,  www.dobrodzien.pl 
Edycja: 6 

15.12.2015r. KARTA USŁUG 
Nr karty: 

12/USC 

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111 – I piętro /tel. 34 3575 100 wew. 40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

Dokumenty niezbędne przy rejestracji dziecka: 
- dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie przedstawiany kierownikowi urzędu stanu cywilnemu 
do wglądu, 
- jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika - składa się stosowne pełnomocnictwo. 
 
Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu 
dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika 
urzędu stanu cywilnego.  
 

Opłaty: 
brak 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

 
Niezwłocznie w dniu zgłoszenia 

Tryb 
odwoławczy: 

Od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie wyboru imienia (imion) dla dziecka i nadaniu mu 
z urzędu imienia (imion) przysługuje odwołanie do wojewody właściwego ze względu na siedzibę urzędu 
stanu cywilnego.  

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce 
urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko.  
Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie: 
- 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, 

- 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. 

Karta urodzenia/karta martwego urodzenia to dokument medyczny stwierdzający m. in. fakt urodzenia się 

dziecka wystawiany i przekazywany przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (np. szpital) do 

urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia. 

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności: 

- matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 
- matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, 

- w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki, 
- zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód 
osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu 
dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka. 
 

Formularze 

wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
na miejscu 

 
Opracowała: Zofia Ulfig – Z-ca Kierownika USC , data: 20.07.2005r. 

Aktualizacja: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data 15.12.2015r. 
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