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Rejestracja  urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty tożsamości rodziców(dowody osobiste lub paszporty).
2. Pisemne oświadczenie rodziców dziecka o nadanych imionach ( gdy rejestracji dokonuje osoba upoważniona).
3. Pisemne pełnomocnictwo ( gdy rejestracji dokonuje  osoba upoważniona).

Opłaty: 
Rejestracja urodzenia dziecka nie podlega opłacie.
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  - 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielonego współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Od ręki.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

Nr pokoju: 102,106

Nr telefonu: 2 850 850 wew. 102, 106

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek  9.30 - 16.30
Wtorek, Środa, Piątek 8.00 - 15.00
Czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron.

Tryb odwoławczy: 

Odmowa sporządzenia aktu następuje w  w formie decyzji od której służy odwołanie  do Wojewody Małopolskiego za 
pośrednictwem Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14  dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 Art.13-14,art.16, art.17, art.20,art.22,art.30,art.32,art.47, art.52-60  ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku  -Prawo o 
aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.709)

 art.62,art.88-89, art.89¹,art.90¹ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz.U. z 2020r., 
poz.1359),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie nadania lub zmiany numeru 
PESEL (Dz.U. z 2015r., poz. 1984 ),

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U.  z 2020r., poz.1546 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej( Dz.U. z 2007r., 
Nr 187, poz.1330),

 art. 17 ust.1 pkt 1, art.19, art.21,art.29 ustawy z dnia 24 września 2010roku, - O ewidencji ludności( t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 510)

 art.33, art.35, art.127 §1 i 2 , art.129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.735).

Uwagi:

 Urodzenie dziecka należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego  właściwego dla miejsca tego zdarzenia w  ciągu 21
dni od dnia  sporządzenia karty urodzenia. I tak np. dzieci urodzone w szpitalu przy ul. Kopernika , ul. Prądnickiej
należy zgłosić w USC  w Krakowie,  przy ul. Lubelskiej 27, zaś dzieci urodzone w nowohuckich szpitalach –
w USC na Osiedlu Zgody 2.

 Jeżeli dziecko urodziło się martwe zgłoszenia należy dokonać  w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego
urodzenia.

               W takim przypadku aktu zgonu nie sporządza się. Sporządzony zostaje akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko  
               urodziło się martwe.

 W przypadku niedokonania zgłoszenia urodzenia dziecka w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka
lub w ciągu 3 dni w przypadku sporządzenia karty martwego urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza
z urzędu akt urodzenia  wraz z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o tym fakcie.

 Rejestracji dziecka  można dokonać przez pełnomocnika.
 Dziecko urodzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w chwili sporządzenia aktu urodzenia  w USC otrzymuje

nr PESEL i jest meldowane z tym dniem na pobyt stały lub czasowy.  
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