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PODSTAWA PRAWNA 
- Art. 38 do 41ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 

1688- z późniejszymi zmianami). 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego telefon:095-728-524. Pokój nr 15 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Dowody osobiste rodziców wraz  z aktualnymi poświadczeniami zameldowania na pobyt stały 

– do wglądu. 

2. Odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Gminą 

Santok). 

3. W przypadku urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim:  

1) dowody osobiste wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu 

oraz, gdy matka jest: 

- panną – dowód osobisty i odpis skrócony aktu urodzenia do wglądu,  

- osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji – skrócony odpis aktu małżeństwa (jeżeli 

związek małżeński zawarty został poza Gminą Santok) z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa 

lub orzeczonej separacji,  

- wdową – skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli zdarzenia 

te miały miejsce poza Gminą Santok). 

      4.   Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez   

            lekarza lub zakład opieki zdrowotnej.  

 

III. OPŁATY 

Nie pobiera się  
 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

1. Przyjęcie pisemnego zgłoszenia pochodzenia dziecka (ojciec, matka, lekarz, położna, 

zakład opieki zdrowotnej). 

2. Ustalenie pochodzenia dziecka. 

3. Przyjęcie oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka w formie protokołu. 

4. Uznanie ojcostwa – w formie protokołu. 

5.  Sporządzenie aktu urodzenia na podstawie aktu urodzenia rodziców dziecka lub aktu 

małżeństwa rodziców dziecka. 

6. Niezwłoczne sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz podpis aktu. 

7. Zarejestrowanie urodzenia w księdze urodzeń. 

8. Włączenie kompletu do akt zbiorowych. 

9. Wydanie na wniosek 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów skróconych aktu urodzenia. 

10. Przesłanie aktu urodzenia do urzędu miejsca pobytu stałego matki dziecka. 
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

       Niezwłocznie (od ręki) 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 

       Nie przysługuje 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności: 

- ojciec albo matka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, albo inna osoba obecna przy 

porodzie 

- lekarz lub położna 

- w przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle 

językiem polskim- wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.  
       2.  Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 14 dni od daty narodzin dziecka. 

     
VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 15 (piętro), tel. (95) 7287524 
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