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 Zębowice, dnia …………………………….. 

........................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy, nr dowodu osobistego lub paszportu) 
 

........................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy, nr dowodu osobistego lub paszportu) 
    

.....................………………………………….. 
(adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego) 

 
    K i e r o w n i k 

        Urzędu Stanu Cywilnego 

    w Zębowicach 

 

   

 Prosimy o transkrypcję załączonego odpisu aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Zębowicach. 

Zagraniczny akt stanu cywilnego został sporządzony w ….................................................................. 
         (miasto i kraj) 

 

 

Zdarzenie nastąpiło w  ………………………………………… dnia ……………………………….. 
                                    (miasto i kraj)           (dokładna data) 

 

 Jednocześnie oświadczamy, że treść wyżej wymienionego aktu małżeństwa nie była 

wpisywana dotychczas w żadnym polskim urzędzie stanu cywilnego.  

 Oświadczamy również, iż nazwiska noszone po zawarciu związku małżeńskiego to: 

 

mężczyzna: ...............................................        kobieta:  .................................................................  

 

dzieci zrodzone z tego małżeństwa będą nosiły nazwisko:   ………................................................................. 

________________________________________________________________________________ 
Dane dotyczące przed ślubem  osób zawierających małżeństwo: 

 

Mąż - ................................................................ obywatelstwo ..................................................  
                                (imię i nazwisko) 
 

......................................................................                                               .................................................................. 
(adres lub ostatni adres zamieszkania w Polsce )                                                                                      (adres zamieszkania za granicą) 

 

Data i miejsce urodzenia ............................................................. Nr PESEL: ..............................................................

    

 

Żona - ...................................................................... obywatelstwo .....................................................................................  
                                (imię i nazwisko) 
 

 

......................................................................                                                ..................................................................  
(adres lub ostatni adres zamieszkania w Polsce)              (adres zamieszkania za granicą) 

 

Data i miejsce urodzenia ............................................................. Nr PESEL: ...................................................................... 

□ Proszę o zastosowanie polskich znaków diakrytycznych. 

□ Proszę o uzupełnienie aktu o dane zawarte w odpisie/odpisach aktu urodzenia: .......................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

□ Proszę o sprostowanie aktu o dane zawarte w odpisie/odpisach aktu urodzenia: ......................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 
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Do podania dołączam odpis aktu małżeństwa w oryginale wraz z  jego tłumaczeniem na język 

polski oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.  

oraz 

 

1. ………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………. 

 

3. ………………………………………………………. 

 

Zostałem/am poinformowany/a o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraz oryginału jego 
tłumaczenia w dokumentach zbiorowych sporządzanego aktu. 

 

 

Pełnomocnikiem do doręczeń ustanawiam :  

 

 …………………………………………. 
                              (imię i nazwisko) 

 

………………………………………….. 
                                     (adres) 

 

………………………………………….. 

 

Potwierdzam, że administrator danych umożliwił mi zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego                    

i ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. 

 

 

         ..........................................     ......................................... 
 (podpis wnioskodawcy - żona)       (podpis wnioskodawcy –mąż)  

 

 

         ....................................... 
               (podpis pełnomocnika) 

  

…………………………………………… 

(podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 

 

 

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu: 50,00 zł. 

 

       

 

 

        

 

 

 

 
 

      
 

       

 

 

       
 


