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<REJESTRACJA URODZEŃ>
<PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA>
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z
2021r., poz. 709)
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1359)
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.
510 ze zm.)

–

dokumenty tożsamości (do wglądu dowód osobisty, paszport)

–

w przypadku uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być przyjęte w przypadku matki
rozwiedzionej, gdy upłynęło 300 dni od daty prawomocności wyroku
rozwodowego, natomiast w przypadku wdowy, gdy upłynęło 300 dni od daty
śmierci męża,
gdy dziecko rejestrować będzie inna osoba niż rodzice - osoba ta powinna
posiadać, swój dokument tożsamości oraz pisemne pełnomocnictwo
rodziców z podaniem imienia (imion) jakie nadają dziecku. Matka
niezamężna podaje również imię ojca dziecka.

Wymagane dokumenty
–

Wzory dokumentów do pobrania

Komórka odpowiedzialna za
prowadzenie sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Wałbrzychu
ul. M. Kopernika 2, pok. 11

jw., tj. w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, osobiście,
przez pełnomocnika lub za pośrednictwem platformy e-Puap - adres skrytki:
/umwalbrzych/skrytka - link do skrytki znajduje się na stronie
Miejsce, sposób i termin dokonania
www.bip.um.walbrzych.pl; zgłoszenia może dokonać matka lub ojciec, którego
zgłoszenia urodzenia
ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili dokonania zgłoszenia, w terminie 21 dni
od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się
martwe w terminie 3dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia
Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie, w przypadku zgłoszenia urodzenia w USC osobiście zgodnie z

telefonicznie ustalonym terminem
Opłaty

Tryb odwoławczy

bez opłat
odwołanie od decyzji odmawiającej dokonania czynności związanej z rejestracją
stanu cywilnego do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika
USC.
osobie zgłaszającej urodzenie wydawany jest z urzędu 1 bezpłatny odpis
skrócony aktu urodzenia
wraz z rejestracją dziecka nadawany jest numer Pesel, dziecko meldowane jest na
adres stałego pobytu lub czasowego pow. 3 m-cy jednego z rodziców

Informacje dodatkowe

niezgłoszenie w terminie urodzenia dziecka przez osoby do tego zobowiązane
powoduje konieczność sporządzenia aktu urodzenia i wyboru imienia dla dziecka
z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
tel. 074 66 55 271
fax. 074 66 55 274
usc@um.walbrzych.pl

