URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla
www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl
tel. +48 61 43-86-011 faks +48 61 43-86-490

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

ZGŁOSZENIA URODZENIA DZIECKA
(dzieci urodzone na terenie Gminy Nekla)
WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia dziecka żywego należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka
(w przypadku urodzenia dziecka martwego - 3 dni), przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:
 Dowód osobisty lub paszport
 Odpis skrócony aktu małżeństwa
 Odpis aktu urodzenia (matka-panna)
(Nie ma wymogu przedkładania odpisu aktu małżeństwa i urodzenia. Jeżeli urodzenie matki zostało
zarejestrowane poza Neklą lub związek małżeński zawarty został poza Neklą a zgłaszający urodzenie posiada
odpis, prosimy o jego zabranie).
W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim proszę o zapoznanie
się ze sprawą "Uznanie ojcostwa".

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 7
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
Godziny obsługi klientów:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 61 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru
PESEL.

OPŁATY
Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY
BRAK

DODATKOWE INFORMACJE
Podstawą do sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia oraz protokół zgłoszenia urodzenia.
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:
- ojciec albo matka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
- przedstawiciel ustawowy albo opiekun matki
- pełnomocnik

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 52 i następne ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741
ze zm.)
 Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
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