
........................................................                              Zębowice, dnia ...................................... 
/imię i nazwisko wnioskodawcy 
 

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

/ ost. Miejsce zameldowania w Polsce/                               KIEROWNIK                                                                                                                                                                    

                                                                 URZĘDU STANU CYWILNEGO 

                                                                                              W ZĘBOWICACH                                                                           
.........................................................     

 /imię i nazwisko współmałżonka/ 

                                                                        

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

        /adres współmałżonka/                                                                                                        

                                                               

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

  / adres e-mail  oraz nr telefonu /                                             

 

 Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn. zm.) proszę o uzupełnienie aktu urodzenia*, 

małżeństwa*, zgonu* dotyczącego   

 

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

sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zębowicach pod nr ......................................... 
 

…………………………..……….. z roku  ………………..... następującymi danymi: 

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

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

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

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

Zgodnie z wcześniej sporządzonym/mi aktem/ aktami ............................................................. 

nr .......................................................................... sporządzonym/mi w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w ................................................................................................................................  

Do podania załączam następujące dokumenty: 

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

……………………………………………………………………………. 

Oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za odpis zupełny w wys. 39 zł. 

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. 

 

*Niepotrzebne skreślić 

.............................................. 
             (podpis wnioskodawcy) 

 

………………………………… 
         (podpis osoby przyjmującej wniosek) 



..............................................................                      Zębowice, dnia ...................................... 
/imię i nazwisko wnioskodawcy 
 

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

/ ost. miejsce zameldowania w Polsce/                             KIEROWNIK                                                                                                                                                                    
                                                                 URZĘDU STANU CYWILNEGO 
                                                                                    W ZĘBOWICACH                                                                           
.........................................................     
 /imię i nazwisko współmałżonka/ 
                                                                        

...............................................                                                   
/adres współmałżonka/                                                                                                        
                                                               
.................................................... 
  / adres e-mail  oraz nr telefonu /                                             

 

 Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.) proszę o uzupełnienie aktu małżeństwa 

dotyczącego   

 

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

sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zębowicach pod nr ....................................... 
 

…………………………………………………..………..     z roku  ………………..... . 

następującymi danymi: 

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

....................................................................................................................................... 
oraz dotyczące rodziców: 

 

A. Ojciec                         mężczyzny     kobiety                                            

 

1. Nazwisko          ...............................................                ..................................................... 

 

2. Imię /imiona/    ...............................................                 ..................................................... 

 

3. Nazwisko rodowe  ................................................                 ..................................................... 

 

B. Matka 

1. Nazwisko            ..............................................                .................................................... 

 

2. Imię /imiona/      ...............................................                .................................................... 

 

3. Nazwisko rodowe  ...............................................                ....................................................  
 

Zgodnie z wcześniej sporządzonym aktem .......................................                                                  

nr ........................................................ sporządzonym w roku ............................. w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w ...................................... oraz aktem .......................................                               

nr ........................................................... sporządzonym w roku ............................. w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w ......................................  .  

Do podania załączam następujące dokumenty: 

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

oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za odpis zupełny w wys. 39 zł. 

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) 

*Niepotrzebne skreślić 

………………………………                           

   (podpis osoby przyjmującej wniosek)



 


