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w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

 

USC/ 5130 Zgłoszenie urodzenia dziecka
Podstawa 
prawna

  Art. 38 – 40 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedno-
lity: Dz.U.04.161.1688)  *)

Komórka odpo-
wiedzialna

Urząd  Miasta Rejowiec Fabryczny
Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 I piętro, pok. 4, tel. 82 566 33 88, 
fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl

Sposób zała-
twienia sprawy

Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 14 dni w urzędzie stanu cywilnego  właściwego  
wg miejsca urodzenia dziecka lub  miejsca pobytu stałego rodziców dziecka, a zobowiązani są 
do tej czynności:

• ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna 
przy porodzie;

• lekarz albo położna
• zakład opieki zdrowotnej, jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdro-

wotnej

Wymagane do-
kumenty

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przed-
stawia swój dowód osobisty oraz

• odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa, albo
• odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matką dziecka jest panna,
• odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli matka dziecka posiada stan cywilny - rozwie-

dziona, bądź seperacja
• książeczkę zdrowia dziecka otrzymaną przy wypisie ze szpitala

Opłaty Obowiązek ustawowy nie podlegający opłacie.

Czas załatwie-
nia sprawy niezwłocznie

Tryb odwoław-
czy

Odmowa dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego  następuje w formie de-
cyzji.

W teW terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie rejestracji czynności urzędowej kierow-
nika USC przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny - art.8. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o 
aktach stanu cywilnego  (tekst  jednolity:  Dz.U.04.161.1688)  oraz  art.  129 ustawy z dnia 14 
czerwca  1960  Kodeks  postępowania  administracyjnego   (tj.  Dz.U.  z  2000  r.  
Nr 98, poz.1071 ze zmianami)    

Uwagi

Formularz do 
pobrania Dokumentacja sporządzana jest  przez kierownika USC na podstawie urzędowego zgłoszenia 

urodzenia dziecka  sporządzonego przez lekarza  
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