
 
KARTA USŁUG 

   
Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
 
Nazwa działania:   

SPORZĄDZANIE  AKTÓW  URODZEŃ   
NOWONARODZONYM  DZIECIOM 

 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 3, tel. (76) 81 88 639 
 
Sposób i termin załatwienia sprawy: 

- jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców 
dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego - niezwłocznie 
  - sporządzenie protokołu urodzenia dziecka, 
  - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, 
  - wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia, 
  - nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia, 
  - zameldowanie dziecka; 
- w sytuacji, gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC 
występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu cywilnego  
i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego możliwe 
jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru 
PESEL i wydanie zaświadczenia. 
- załatwienie sprawy - niezwłocznie po złożeniu podania; 

 
Wymagane dokumenty: 

- dokumenty tożsamości rodziców: 
- matki, 
- ojca, 
- pełnomocnika; 

 
Opłaty: 

- sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia 
dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej; 
 
- 17,00 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo; 
 
- opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przelewem  
na konto lub kartą płatniczą w USC; 

 
- oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów; 

 
Tryb odwoławczy: 

brak 
 
 

mailto:urzad.miejski@chojnow.eu
http://www.chojnow.eu/


 
Informacje dodatkowe: 

- oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem 
się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą złożyć takie 
oświadczenie w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Rodzice dziecka, którzy 
w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim mogą  
w chwili jego rejestracji złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 
oświadczenia co do pochodzenia dziecka tj. 

•  ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka, 
•  matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał  
   jego ojcostwo. 

 
- osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne 
do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym; 
 
- jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 
trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi 
ono od męża matki - zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub 
unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa 
domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe 
mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 
 
- osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej  
niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być 
zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru 
ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. 
 
- jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik,  
w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie mają być wpisane  
do aktu urodzenia dziecka. 
 
- kierownik urzędu stanu cywilnego rejestrując noworodka nadaje mu numer 
PESEL oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców; 

 
Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 463 t.j. ze zm.) 
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) 
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 t.j.) 


