URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Urząd Stanu Cywilnego

USC II

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
Podstawa prawna: art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064, z 2017 r. poz.1524 oraz z 2018 r. poz.696).
Zgłoszenia urodzenia dokonuje się osobiście lub elektronicznie przez Platformę Usług Administracji
Publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl ) w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce
urodzenia dziecka:
•

w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,

•

w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
• dowody osobiste lub paszporty.
2. Pełnomocnictwo wraz z oświadczeniem rodziców o wyborze nie więcej niż dwóch imion
dla dziecka – w przypadku zgłoszenia urodzenia przez pełnomocnika (USC-23).
II. OPŁATY:
• sporządzenie aktu urodzenia oraz odpis skrócony wydawany z urzędu w jednym egzemplarzu po
sporządzeniu aktu urodzenia – zwolnione z opłaty skarbowej,
• opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu) – 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3,
na konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
przelewem, kartą płatniczą lub w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
• Niezwłocznie.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC), 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. 011, tel. 59 8488413
e-mail: usc@um.slupsk.pl, e.hennig@um.slupsk.pl, d.gago@um.slupsk.pl.
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika USC
w Słupsku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VI. UWAGI:
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub
w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu
cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia lub karty martwego
urodzenia z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego
sporządzeniu.
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