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KARTA  INFORMACYJNA 

dot. zgłoszenia urodzenia dziecka 

1. Podstawa prawna:  

Art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 62 ustawy z dnia 25 
lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1064r., Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami). 

2. Wymagane dokumenty: 
Karta „Zgłoszenie urodzin noworodka” wydana przez placówkę służby zdrowia. 
1. Gdy rodzice są małżeństwem: 
§ dowody osobiste (do wglądu), 
§ odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku rodziców, którzy zawarli związek małżeński poza terenem 

gminy Witkowo). 
2. Gdy matka jest panną: 
§ dowód osobisty matki (do wglądu), 
§ odpis skrócony aktu urodzenia matki (w przypadku matki, która jest urodzona poza terenem gminy 

Witkowo). 
3. Gdy matka jest rozwiedziona: 
§ dowód osobisty matki (do wglądu), 
§ skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencję wyroku sądu (w przypadku 

matki, która zawarła związek małżeński poza terenem gminy Witkowo).  
4. Gdy matka jest wdową: 
§ dowód osobisty matki (do wglądu), 
§ skrócony odpis aktu zgonu męża (w przypadku, gdy mąż zmarł poza terenem gminy Witkowo). 

3. Opłaty: 
Sporządzenie aktu stanu cywilnego nie podlega opłacie skarbowej.  

4. Termin udzielenia odpowiedzi: 
Niezwłocznie. 

5. Jednostka odpowiedzialna:  
Referat Spraw Obywatelskich i USC, pokój nr. 9 wew. 35. 

6. Tryb odwoławczy: 
Nie przysługuje. 

7. Inne informacje: 
Godziny pracy: poniedziałek 8,00-16,00, wtorek-piątek 7,30-15,30. 

8. Uwagi: 

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia, w PRZYPADKU dziecka 
martwo urodzonego zgłoszenie winno nastąpić w ciągu trzech dni. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są 
obowiązani: ojciec matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie, 
urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany 
zakład opieki zdrowotnej. Miejscem sporządzenia aktu urodzenia jest fakt urodzenia dziecka na terenie 
gminy Witkowo, jeżeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na naszym terenie, zgłoszenia 
urodzenia dziecka można dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania lub jednego z nich, 
dziecko urodzone na terenie innej miejscowo właściwości USC w Witkowie sporządza się protokół 
zgłoszenia i przesyła niezwłocznie do USC miejsca urodzenia dziecka. 

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się 3 odpisy skrócone aktu urodzenia bez opłat skarbowych, 
a czwarty odpis aktu stanu cywilnego przesyła się do Ewidencji Ludności miejsca zamieszkania rodziców 
celem zameldowania.  

9. Opracowała: Stefania Wareńczak 
Sprawdziła: Elżbieta Kiełpińska  
Zatwierdził: Burmistrz GiM Witkowo 
Data: 15.03.2005r. 
Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2008r. 

 


