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ZGŁOSZENIA URODZENIA DZIECKA  

(dzieci urodzone na terenie Gminy Nekla)  
 

ORGAN WŁAŚCIWY DO REALIZACJI USŁUGI  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  

 
Urząd Stanu Cywilnego w Nekli 

 

KOGO DOTYCZY  

 
Dzieci urodzone na terenie Gminy Nekla – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 61 43 73 178 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 
 Art. 52 i następne Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

 Ustawa z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej.  

 

WYMAGANE DOKUMENTY  
 

Dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie – do wglądu 

 

Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia przekazanej przez 

podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia urodzenia albo zgłoszenia urodzenia                

w formie dokumentu elektronicznego. 

 

 

CZAS REALIZACJI  
 

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.  

 

OPŁATY 

 
zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

- sporządzenie aktu urodzenia dziecka, 

- odpis skrócony aktu urodzenia wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu, 

 

22 zł za każdy następny odpis skrócony aktu urodzenia lub 33 zł za odpis zupełny, 

17 zł za pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone (więcej w Dodatkowych 

informacjach). Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone wstępnemu (matka, ojciec, babcia, 

dziadek), zstępnemu (córka, syn) i rodzeństwu. 

opłatę skarbową można uiścić: 

- gotówką w kasie Urzędu ul. Dworcowa 10, 

- przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Oddział w Nekli 

Nr 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 
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TRYB ODWOŁAWCZY  
 

Odwołanie może nastąpić w przypadku odmowy przez Kierownika USC nadania dziecku imienia (imion). 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za 

pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nekli. 

 

REZULTAT REALIZACJI USŁUGI  
 

- Sporządzenie aktu urodzenia w Systemie Rejestrów Państwowych; 

- Nadanie dziecku numeru PESEL; 

- Wydanie nieodpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia 

 

UWAGI  
 

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka,            

w przypadku urodzenia dziecka martwego - 3 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, przedkładając  

Rejestracji urodzenia dziecka dokonuje urząd stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce jego  urodzenia. 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

 
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać: 

- bezpośrednio w USC, 

- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP -wymaga to posiadania 

podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. 

Do zgłoszenia urodzenia dziecka uprawnieni są: 

- ojciec dziecka albo matka jeżeli posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

- matka dziecka lub ojciec dziecka, jeżeli ukończyli 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, 

- w pozostałych przypadkach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki dziecka. 

Zgłoszenia urodzenia dziecka, można dokonać również przez pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest 

osobiste stawiennictwo pełnomocnika w Urzędzie Stanu Cywilnego.  

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia przez szpital karty 

urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego 

urodzenia, 

Jeżeli w terminie 21 dni nie zostanie dokonane zgłoszenie urodzenia dziecka, kierownik USC z urzędu 

sporządzi akt urodzenia, nada mu imię i poinformuje o tym rodziców dziecka. 

 

Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion. Wybrane imię (imiona) winny wskazywać na płeć dziecka. 

Nie mogą mieć formy zdrobniałej i nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. 

Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami 

obcymi.  

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi Urzędu Stanu 

Cywilnego  pisemne oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia 

 

 

KONTAKT  
Urząd Stanu Cywilnego w Nekli,  

ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pok. 7 

Godziny obsługi klientów: 

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (61) 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl 
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