ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA -

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

Symbol:
5130
Podstawa prawna:
1.Art.40 - 44 ustawy z dnia 29 września 1986r – prawo o aktach stanu cywilnego
( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 ze zm).
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964r- kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r – o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006r Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Opłaty:
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawane są 3 skrócone odpisy zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Akt urodzenia sporządzany jest na miejscu.
Wymagane dokumenty:
1.Zgłoszenie urodzenia dziecka wydane przez: lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
2.Dowody osobiste rodziców – do wglądu.
3.Odpisy skrócone:
a. małżeństwa (gdy matka jest zamężna).
b. urodzenia matki i małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy matka jest rozwiedziona).
c. urodzenia matki i zgonu męża ( gdy matka jest wdowa).
d. urodzenia matki (gdy matka jest panną).
4.W przypadku ,gdy matka jest niepełnoletnia ,zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy,
którym może być jedno z rodziców.
5.W przypadku dzieci pozamałżeńskich ,dziecko może zostać uznane przez ojca dziecka przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,gdy matka jest stanu wolnego tzn:
a. panna,
b. rozwiedziona (jeżeli od chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego upłynęło ponad 300 dni),
c .wdowa (jeżeli od zgonu współmałżonka upłynęło ponad 300 dni ).
W przypadku uznania konieczna jest obecność obojga rodziców!!!

Uwagi:
1.Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są :
a. rodzice,
b. szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej.
2.W przypadku , kiedy urodzenia nie może zgłosić nikt z w/w osób , zgłoszenia może
dokonać pełnomocnik w imieniu osoby zobowiązanej .Pełnomocnictwo musi być udzielone
na piśmie i zawierać imię dziecka. Pełnomocnikiem musi być osoba mająca zdolność do czynności
prawnych. Musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu oraz dowód
osobisty swój i osoby, która udzieliła pełnomocnictwa.
Sporządziła: Grażyna Szortyka

