
          

  

 
Urząd Gminy w Zębowicach 
ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice,                             
 Tel. +48 77 4216076, fax. +48 77 4216042 
www.zebowice.biuletyn.info.pl/; www.zebowice.pl  
ug@zebowice.pl                                                        
                                                          
                                          KARTA USŁUGI  Nr USC.0143.1.2021                                                                                                        

REFERAT/ 
STANOWISKO 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:          Zgłoszenie urodzenia dziecka 

                /Rejestracja urodzenia dziecka / 
Wymagane  
dokumenty: 
 

- Karta urodzenia dziecka wystawiona przez lekarza, położną lub zakład  opieki zdrowotnej 
- Ważny dokument tożsamości rodziców – do wglądu 

 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak –  Z- ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20- I Piętro / Tel.77 4216076 w. 27 
Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

 Sporządzenie aktu urodzenia  

 pierwszy odpis aktu urodzenia  
Opłacie skarbowej podlega: 

 Kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22,00 zł, zupełny 33 zł 

 Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. 
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, 
dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany 
dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej  

Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach :BS Zawadzkie 0/Zębowice                        
nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 

Termin i sposób 
załatwienia: 

- niezwłocznie, w dniu zgłoszenia 
Osobiście jedno z rodziców dziecka lub za pośrednictwem USC w miejscu 
zameldowania rodziców dziecka. Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za 
pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Zębowicach dokonane będzie 
zameldowanie dziecka i jednocześnie zostanie nadany mu nr PESEL. 

 
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r.  
poz.709); 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1359) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej  (Dz. U. z  2020 r., poz.1546 ze 
zm./ 

Tryb 
 odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody opolskiego za pośrednictwem Kierownik 
USC w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 
 

Dodatkowe 
informacje: 

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka 

wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt 

urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.  

1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.  

2. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.  

3. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.  

 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

Brak. 
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