KARTA USŁUGI
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Urząd Stanu Cywilnego
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21
www.sokolowpodl.pl
tel. 25 781 75 72 / fax. 25 781 75 08
Nazwa karty usługi (sprawy):

Zgłoszenie urodzenia dziecka
I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
1. Zgłoszenie urodzenia noworodka wydane przez lekarza lub położną - oryginał
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa – oryginał
do wglądu.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego
orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub w separacji – oryginał do wglądu
4. Odpis aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową – oryginał do wglądu
5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli matka jest panną – oryginał do wglądu.
6. Dowody rodziców dziecka(do wglądu)
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów wymienionych w pkt. 2-5 jeżeli zostały
sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sokołowie Podlaskim.
II. Opłaty:
Sporządzenie aktu urodzenia – nie podlega opłacie.
III. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie - z chwilą zgłoszenia się osoby uprawnionej.
IV. Sposób załatwienia sprawy:
Akt urodzenia sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są;
- ojciec lub matka
- w wyjątkowych sytuacjach - inna osoba (po przedstawieniu upoważnienia z urzędowo poświadczonymi
podpisami), obecna przy porodzie; położna lub lekarz
w terminie 14 dni od urodzenia

V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :
Małgorzata Olędzka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Mirosława Czarnocka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
VI. Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Sokołowie Podlaskim przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie (Plac Bankowy
3/5, 00-950 Warszawa) za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołowie Podlaskim,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
O dochowaniu terminu na złożenie odwołania decyduje data wpływu do urzędu lub data stempla
pocztowego(nadania).

VII. Działamy na podstawie prawa:
1. Art. 38-42 Ustawy z dnia 29 września 1986r – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r Nr 212,
poz. 1264)
2. Art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego1964r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn.
zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich
odpisów, zaświadczeń i protokołów ( Dz.U. z 1998r Nr 136, poz. 884 z późn.zmianami)
4. Art. 127 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r
Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).
5. Art. 2 i art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r Nr 225, poz. 1635 z
późn. zmianami)

VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:
Sporządzenie aktu urodzenia wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego
w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, pokój nr 28
godziny urzędowania; 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku)

IX. Osoba do kontaktu:
Małgorzata Olędzka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, nr tel. (25) 781 75-71
mail: m.oledzka@sokolowpodl.pl
Mirosława Czarnocka – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nr tel .(25) 781 75-72
mail: m.czarnocka@sokolowpodl.pl
Ryszard Domański – Inspektor ds. akt stanu cywilnego, nr tel . (25) 781 75-72
mail: r.domanski@sokolowpodl.pl

X. Uwagi:
W Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich można sporządzić
PROTOKÓŁ urodzenia dziecka, który jest przesyłany do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka,
celem sporządzenia aktu urodzenia – tylko w wyjątkowych przypadkach.
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa bądź przed upływem 300 dni od chwili jego ustania
lub unieważnienia lub orzeczenia o separacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka,
akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Jeśli jednak dziecko urodziło się
po zawarciu przez matkę kolejnego małżeństwa, domniemywa się, że ojcem dziecka jest aktualny mąż.
Opracował/a:
Małgorzata Olędzka

Zaopiniował/a:
Maria Truszkowska
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