KARTA USŁUGI
Urząd Miejski
w
Koluszkach

USC.5351
Data zatwierdzenia:

REJESTRACJA URODZEŃ

12.05.2021r.

Komórka
organizacyjna:

Urząd Stanu Cywilnego

Tel./Fax:

tel.: 44 725-67-60 fax: 44 714-58-40

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 72, 694)
4. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz. 510)
5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1359)
6. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
(Dz. U z 2015r., poz. 1984)
D

WYMAGANE DOKUMENTY

•
•
•

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty, paszport
Pełnomocnictwo- w przypadku rejestracji urodzenia przez pełnomocnika
Oświadczenie rodziców o nadanym imieniu lub imionach- w przypadku rejestracji urodzenia dziecka
przez osobę upoważnioną- pełnomocnika
1

OPŁATY

•
•

•
•

Rejestracja urodzenia dziecka nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby
dokonującej rejestracji (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu) wynosi : 17,00zł
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub na konto:
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do sprawy. W przypadku dokonywania przelewu należy
podać informację z zaznaczeniem tytułu opłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 (parter budynku)
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU

•

Małgorzata Jagiełło Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- pok. 003

tel. 44 725 67 60

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na
miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia
karty martwego urodzenia.

3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe sporządza się wyłącznie akt urodzenia z adnotacją, że dziecko
urodziło się martwe- aktu zgonu nie sporządza się.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu osobie zgłaszającej urodzenie bezpośrednio po
sporządzeniu aktu urodzenia
5. Zgłoszenia urodzenia dokonują: matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają
ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują
przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika
7. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub
w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego
sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia z adnotacją
o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
8. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL
i wydaje zaświadczenie o nadaniu tego numeru osobie zgłaszającej urodzenie
9 Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy
następuje w dniu sporządzenia aktu urodzenia
1.

