URZĄD GMINY KIKÓŁ
UL. PLAC KOŚCIUSZKI 7
87-620 KIKÓŁ
urzad@kikol.pl
tel. fax (54) 289 46 70

Nazwa sprawy

Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Opis

Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Stanowisko pracownika
odpowiedzialnego za Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
prowadzenie sprawy
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z
Wymagane dokumenty małżeństwa.
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji
lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest
rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
3. Opis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka
powróciła do nazwiska noszonego przed zawarciem związku
małżeńskiego.
4. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest
wdowa.
5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka
jest panną.
6. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów
aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC w Kikole.

Miejsce składania
dokumentów

URZĄD GMINY KIKÓŁ
UL. PLAC KOŚCIUSZKI 7
87-620 KIKÓŁ
Urząd Stanu Cywilnego pok. Nr 2
w godzinach od 715 do 1515
e-mail: ewidencja@kikol.pl

tel.fax 54 289 46 70 wew. 24

Termin załatwienia
sprawy

Odwołanie

Opłaty

Podstawa prawna

Załączniki

Uwagi

Niezwłocznie.

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Kikole, przysługuje odwołanie do Wojewody KujawskoPomorskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej.

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532).

Brak.

1. Podstawę sporządzania aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie
urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład
opieki zdrowotnej, potwierdzając fakt urodzenia dziecka oraz datę i
miejsce urodzenia.
2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
a). ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala
albo inna osoba obecna przy porodzie;
b). lekarz albo położna.
4. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do
zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

