
 

KARTA USŁUGI 
USC/01 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiecki 

Edycja: 
15 

Strona: 1/2 

Nazwa usługi ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA - AKT URODZENIA 

Odpowiedzialny 
za daną usługę 

Agnieszka Bielanowska– Kierownik USC 
Marzena Lewandowicz – Zastępca Kierownika USC 
Ewa Redel – Zastępca Kierownika USC 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy 
Nr telefonu, e-

mail 

• Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami") 
• (22) 755-62-40; (22) 46-34-619 

Godziny 
urzędowania 

Poniedziałek                     900 – 1800 
Wtorek, środa, czwartek,  800-1600 
Piątek                               800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w urzędzie 
stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka 
 

Dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego 
 
• Dowód osobisty rodzica zgłaszającego urodzenie (do 
wglądu) 
 

Dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego 
 
1. Matka dziecka jest panną 

a) Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu) 
 

2. Matka dziecka jest rozwiedziona 
1. Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu) 

 
3. Matka dziecka jest wdową 

a) Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu) 
 
Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie 
urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład 
opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i 
miejsce urodzenia. 

Wysokość opłaty 

Sporządzenie aktu urodzenia wolne jest od opłaty skarbowej. 
Pierwszy odpis wydawany po sporządzeniu jaktu urodzenia jest bezpłatny 
 
Opłata skarbowa za dodatkowy odpis wnoszona jest w kasie Urzędu lub na rachunek 
Urzędu w wysokości:: 
a. 22 zł za odpis skrócony,  
b. 33zł za odpis zupełny 
 
Numer konta bankowego: 
 Bank Pekao SA    Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 

Termin realizacji 
sprawy  

o W okresie 21 dni od daty urodzenia dziecka należy sporządzić akt 
urodzenia dla dziecka żywego, 3 dni dla dziecka martwo 
urodzonego. 

o Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formir dokumentu 
elektronicznego na portalu:obywatel.gov.pl 

o Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie w tym samym dniu.                             
Po sporządzeniu aktu wydawany jest odpis skrócony z tego aktu. 

o Zgłoszenie sporządzenia aktu urodzenia dla noworodka następuje 
w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka.  

o Po sporządzeniu aktu urodzenia nadawany jest dziecku numer 
PESEL  



Podstawa 
prawna sprawy 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy  / tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 poz.682  z późn. zm./ 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego / 
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2224 /  

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  / tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 /  

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności / tekst jednolity Dz.U.    
z 2018 r poz. 1382 z późn. zm. / 

Tryb odwoławczy 
sprawy 

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika 
USCw Grodzisku Mazowieckim przysługuje odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego w Warszawie, za pośred-nictwem kierownika USC w Grodzisku 
Mazowieckim, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Uwagi 

I. akt urodzenia sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia 
dziecka. 
II. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną 
zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, 
dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel 
ustawowy lub opiekun matki dziecka. 
III. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika. 
IV. Zgłoszenie urodzenia dokumentuje się w formie protokołu, który jest podpisywany 
przez osobę zgłaszającą i kierownika Urzędu Stanu cywilnego. 
 
 

Wzory wniosków  

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku 
 

OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: 
Kierownik USC Kierownik USC Burmistrz 
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                            Benedykciński 

 


