
Wnioskodawca:  Przyłęk, dnia …...........................................

Imię (imiona) i nazwisko ……………….................................
Nazwisko rodowe………………………..................................
Numer PESEL (jeżeli został nadany)……..........................…
Adres do korespondencji ………………………………….....
…................................................................................................
Akt urodzenia został sporządzony 
przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w     ………………………………………………  
 
Akt małżeństwa został sporządzony  URZĄD STANU CYWILNEGO 
przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego       W PRZYŁĘKU 
w     ………………………………………………                          26-704 PRZYŁĘK

Akt urodzenia małoletniego dziecka został sporządzony 
przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w …………………………............….………..

WNIOSEK 
O ZMIANĘ IMIENIA/NAZWISKA/NAZWISKA RODOWEGO*

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  17  października  2008  roku  o  zmianie  imienia
i nazwiska wnoszę o zmianę imienia/nazwiska/nazwiska rodowego*:
 z …….…….................………………… na ……………................................………………

Zmiana nazwiska dotyczy/ nie dotyczy nazwiska rodowego*.

Wnoszę/ nie wnoszę* o rozciągnięcie zmiany na małoletnie dzieci*: 
1. …………………………………………………………………………..........................…………..
(imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL - jeżeli został nadany) 

2.  ……………………………………………………………………………………...........................
(imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL - jeżeli został nadany) 

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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



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

…………………………………………………………………....................…………………………

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

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

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

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

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

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

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

W związku z realizacją wymogów Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych,  w  związku 
z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz 
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  „RODO”), 
zapoznałem/łam się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych oraz o przysługujących mi 
prawach z tym związanych. 

Oświadczam, że w tej samej sprawie nie złożyłam/łem wcześniej wniosku do innego Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego i nie została wydana decyzja odmowna.

………………………………………..
data i podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. …………………………………………………………………............……………………………

2. ……………………………………………………………............…………………………………

3. ……………………………………………………………............…………………………………

Na podstawie art. 4 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej opłatę 
skarbową w kwocie 37 zł zapłacono w dniu …………… na konto Urzędu Gminy w Przyłęku:
Bank Spółdzielczy Zwoleń, nr rachunku: 91 9157 0002 0050 0505 3888 0001.

Pouczenie
Zostałam/łem  poinformowana/y,  że  dzień  złożenia  wniosku,  jest  dniem  wszczęcia  przez 

Kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  postępowania  administracyjnego  w  przedmiotowej  sprawie 
(zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego). 

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

  * właściwe zakreślić


