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I. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka : 
 
I. Dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego 
 

a) dowody osobiste rodziców (do wglądu), 
b) odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza Kuczborkiem). 

 
II. Dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego 
 

1. Matka dziecka jest panną 
a) dowód osobisty matki dziecka (do wglądu), 
b) odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka urodziła się poza Kuczborkiem). 
 

2. Matka dziecka jest rozwiedziona 
a) dowód osobisty matki dziecka (do wglądu), 
b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (jeżeli małżeństwo zawarte zostało 

poza Kuczborkiem). 
 

3. Matka dziecka jest wdową 
a) dowód osobisty matki dziecka (do wglądu), 
b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża (jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza 

Kuczborkiem). 
 

4. Wniosek ustny o sporządzenie aktu urodzenia 
 

 
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Urząd Stanu Cywilnego w Kuczborku – Osadzie ul. A. Mickiewicza 7A 
pok. 11 (piętro)  
Informacja: tel. 023- 6576381 wew. 22 
adres email: ugkuczbork@poczta.wp.pl 



 
III. OPŁATY 

 Sporządzenie aktu urodzenia wolne jest od opłaty skarbowej. 
Pierwsze trzy odpisy wydawane po sporządzeniu są bezpłatnie 
Opłata skarbowa za 1 odpis skrócony –22 zł 
Opłata skarbowa za 1 odpis zupełny – 33 zł 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
1. W okresie 14 dni od daty urodzenia dziecka należy sporządzić akt urodzenia                dla dziecka 

żywego, 3 dni dla dziecka martwo urodzonego. 

2.  Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie w tym samym dniu. Po sporządzeniu aktu wydawane są 
odpisy skrócone z tego aktu. 

3.  Zgłoszenie sporządzenia aktu urodzenia dla noworodka następuje osobiście                     w urzędzie 
stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka lub urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania 
rodziców dziecka. 

4.  Opłata skarbowa wnoszona jest gotówką w kasie Urzędu Gminy. Opłatę można wnieść również 
wpłacając na  rachunek bankowy  

                        13 8242 1018 0000 2714 2000 0001  

                         BS Żuromin O/Kuczbork                       

V. TRYB ODWOŁAWCZY 
 

Wojewoda Mazowiecki gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego 
oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka 
 

VI. PODSTAWA PRAWNA 

1. Art. 38 – 41 art. 50 ust. 1 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 
poz. 1264 – tekst jednolity). 

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 wraz z tabelą opłat). 
 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 
Do zgłoszenia urodzenia dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia zobowiązani są  w kolejności : 

1) ojciec dziecka (dziecko z małżeństwa), 
2) matka dziecka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, 
3) lekarz lub położna, bądź inna osoba obecna przy porodzie, 

Kierownik odmówi wpisania do aktu urodzenia więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz 
nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka. 
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