
Urząd Gminy
w Rzekuniu

KARTA USŁUGI USC-01

Zgłoszenie urodzenia dziecka
Wersja nr 1

Data zatwierdzenia:
27.02.2012 r.

1. Zakres świadczonej usługi

Zgłoszenie nowo narodzonego dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Karta „Zgłoszenie urodzenia noworodka” wydane przez lekarza, położną lub ZOZ (oryginał).
2. Dowody osobiste rodziców  (do wglądu).
3. Odpis skrócony aktu (do wglądu):

• urodzenia - gdy matka jest panną,

• małżeństwa - gdy rodzice są małżeństwem,

• małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub  wyrok rozwodowy, gdy matka jest 
rozwiedziona,

• zgonu męża -gdy matka jest wdową.
Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami. Odpis aktów nie są wymagane jeżeli zostały 
sporządzone w tut. USC.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty

Bez opłat.

5. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pok. nr 12 (Urząd Stanu Cywilnego)
Godziny przyjęć interesantów:
pn., śr., czw.: 745-1545

wt.: 745-1700

pt.: 745-1300

6. Osoby do kontaktu

Agata Rybicka (Kierownik USC), tel. 297 617 301 wew. 134, e-mail: arybicka@rzekun.net
Wiesława Szabłowska (Inspektor), tel. 297 617 301 wew. 134, e-mail: wszablowska@rzekun.net

7. Sposób i termin załatwienia

W dniu zgłoszenia urodzenia zostaje sporządzony akt urodzenia, z którego wydawane są bezpłatnie 
3 odpisy aktu.

8. Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od wydanej decyzji jest Wojewoda Mazowiecki za pośrednictwem 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzekuniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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9. Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1264).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

10. Uwagi

• Termin zgłoszenia urodzenia - 14 dni od dnia urodzenia dziecka, w przypadku dziecka 
martwo urodzonego zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 3 dni.

• Akt sporządza urząd stanu cywilnego, na terenie którego urodziło się dziecko – niezależnie 
od miejsca zamieszkania rodziców.

• W przypadku gdy, żadne z rodziców nie zamieszkuje na terenie USC w miejscu urodzenia 
dziecka, zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać również w urzędzie stanu cywilnego 
wg miejsca zamieszkania rodziców. Urząd sporządza wówczas protokół zgłoszenia, który 
wraz z dokumentami przekazywany jest do USC właściwego wg urodzenia w celu 
sporządzenia aktu.

• Wybór imienia (imion) dziecka musi być uzgodniony przez oboje rodziców.

• Dziecku nie można nadać więcej niż dwa imiona, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, 
w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

11. Załączniki

Brak załączników.

Opracował(a) Agata Rybicka 27.02.2012 r.

Sprawdził(a) Krzysztof Żebrowski 27.02.2012 r.

Zatwierdził(a) Krzysztof Żebrowski 27.02.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Rybicka
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