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Nazwa usługi: 
Rejestracja urodzeń – sporządzenie aktu urodzenia 
 
Podstawa prawna: 
rozdział 5 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, 
poz. 1264 z późn. zm.) 
 
Wymagane dokumenty: 
Wymagane są aktualne dowody osobiste obojga rodziców oraz osobiste stawiennictwo jednego z nich. 
Jeśli adres zameldowania jednego z rodziców dziecka zamieszczony w dowodzie uległ zmianie, 
dodatkowo naleŜy przedstawić poświadczenie zameldowania wydane przez właściwy organ ewidencji 
ludności. 
Ponadto: 
• odpis skrócony aktu małŜeństwa, jeśli dziecko pochodzi z małŜeństwa, 
• odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeśli matka dziecka jest panną, 
• dowód ustania lub uniewaŜnienia małŜeństwa, jeśli dziecko nie pochodzi z małŜeństwa, a matka 
dziecka pozostawała poprzednio w związku małŜeńskim (odpis skrócony aktu małŜeństwa 
z adnotacją o ustaniu małŜeństwa, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego/separacji lub odpis 
skrócony aktu zgonu męŜa). 
Jeśli powyŜsze akty stanu cywilnego znajdują się w USC w Świdnicy rodzice są zwolnieni z obowiązku 
przedstawiania odpisów. 
 
Opłaty: 
Rejestracja urodzenia i trzy odpisy skrócone są bezpłatne. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu.  
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, tel. 074 8562-911 (do 916) 
 
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o 
urodzeniu dziecka.  
 
Uwagi: 
Urodzenie dziecka naleŜy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia narodzin. 
Do rejestracji urodzenia dziecka przez rodziców niezbędne jest pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, 
które wystawia zakład opieki zdrowotnej/lekarz/połoŜna i przesyła niezwłocznie do właściwego USC. 
Urodzenie dziecka rejestruje się w USC miejsca zdarzenia. 
Dziecko moŜe nosić nie więcej niŜ dwa imiona. Dziecko urodzone z małŜeństwa nosi nazwisko wpisane 
w akcie małŜeństwa. Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka, nazwisko 
dziecka wpisane w akcie małŜeństwa moŜe zostać zmienione poprzez zgodne oświadczenie obojga 
rodziców złoŜone przed kierownikiem USC. 
Jeśli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych 
oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania 
ojcostwa. 
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