Załącznik nr 2
WZÓR

Rzeczpospolita

EUZC/l

Polska

Zgłoszenie pobytu czasowego /Temporary residence registration form
Instrukcja

wypełniania

w 3 krokach

/Inslructian

for completion in 3 sleps

1.

I WYPEŁNIAJ

2.

Pola wyboru

3.

Wypełniaj

1. Dane osoby, której dotyczy

WIELKIMI LITERAMI! FILL IN (A?!TAL LETTERS
I Mark selection bo~e5 with

zaznaczaj
kolorem

czarnym

Gl:

lubI or~

I Complete in blilCk or blue

lub niebieskim

I DctJils ol the person to whom the application rc1atcs

zgłoszenie

Nazwisko

Imię (imiona)

Numer PESEllc ile ,<)<(.}łn.><lanyi
PESEL""",h.,

{jf rt w •• i"ued)

Kraj urodzenia

c.,~"try01 bi •..•~
Wypełnij, jeśli nie masz numeru PESEL: / C"",p;,.te.ltY(luQ<>",,1 'I<Jlm"PESH."",l><',"

Data urodzenia
D.>t""lbl.-j~

OJ -OJ - ITIJJ

CD

dd-mm-rrrr

I dd-mm-yYl'Y

Miejsce urodzenia
PI.,e 01 bj,lh

Wypełnij.jeśJi nie mmz miej5cu pobytu

w Polsce:

stale,'j'o

/ Compl.l~

#."'"

1"'....,""~I<X.ot~.nno'letll

,•• i<knc."

Poland

Kraj miejsca zamieszkania
eo. ••.•try nr lh. pl''''

ol ,,,,idEon«

2. Dane kontaktowe

osoby,

której

dotyczy

zgłoszenie

I Contact dctails of lhe person lo whom lhe application rclates

Numer telefonu komórkowego
Mobil. pho"" ""mO.,

CD

Numer nie je5f obowiqzk0""'Y. ole ulolwi konlokt w sprawie meldunkowej.
willlodliM.

Adres poczty elektroniGnej
E"",II.dd""

'''''lIK

"'f",d,ns ,,,,!den,:.

finf YOtJin mo"'"

I
-------------------------------.------.

CD

Adre5 poczty elektronicznej nie jest obowiqzkowy.
IIle • ..".,,1ad';,." I. opl'on"'. bul ,f w,IIIIK.IotOf' ,,,,,f aU"'' Y'"'

zgodę na przekazanie
do rejestru danych kontaktowych
D IWyrażam
consent to the transfer to the cont.l(t data register of my name. sumame,

(i)

IIle

""""",i<

ale ułatwi kantakI w sprawie meldunkowej.
,n molW, •.•,,,'djns ,.,iden« •.•sk"od,on

opilono!. bulli

imienia,

nazwiska,

numeru

PESEL oraz:

---I Provid''",j

I

PESEL number and:

Jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie danych. zaznacz co najmniej jedno pole WYOOrU.lt'YCII,,,,,,.nlla
O"" ,h«.tr<>.

D numeru

I ProYidins

'".{"tro"''''n

t~.
"on>l•• o,<!ora.morkol 1<0lt

D adresu poczty elektronicznej

telefonu komórkowego

",n.•iI wu' ••.•,
~Zgodę możesz wyrazić jedynie. jeśli składasz wniosek w swoim imieniu, Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych nie
~jest obowiązkowe.
Mogą one umożliwić
innym podmiotom
(np. urzędom) szybki kontakt
z tobą celem sprawnego
~załatwienia sprawy i poinformowania cię o działaniach. jakie te podmioty pode/mulą w twoich 5prawach. Zgodę możesz wycofać
~w każdej chwili. I Y<>u<.ln ""Iy g'" your ,or"",l. il y<>u<ub"',rIh. ,pp1i,,,i,,,, on y<>U'!><>It.lll,
Th"lran,f •• ol d,,,, lo !n. <""!aet d,!3 "gi,t« iS option,l. Th.y ran bf<
, u....J bv Olh•• entl,;« r'.g, olli<:"') to <l"i,kly C""'iKt Y"" in ord •• to effió.",ly
, vo"r ""tte". y"" '.n ,,,,,ind VO\J'ton ••.••l Jl.nv limo

h.nol.

vnu' t.",.nd

inlo'''' VO\JJb<>l,' lh. ", •• ,,,,.,.

,h., ,...,.", enti,i""

•• ",king •• ~,rding

~
:_-_.~._._._._._ ...-._ ~...
..

Zgłoszenie

pobytu

czasowego

/Temporary

residence

registration

form

strona

e..

3. Dane do zameldowania

na pobyt czasowy!

Adres nowego

Ulica

Details ot the temparary residence

miejsca pobytu

czasowego!

Address ot the new place ot temparary residence

1

_

Slreet

Numer domu

Kod pocztowy

rnIIIIIIJ

Numer lokalu

[[]]]]]]

m-cm

Miejscowość - dzielnica
Otv. Cityd ••rri<t

Gmina

Województwo

Deklarowany

Od

okres pobytu!

Declared period ol residence

m -m -[[[IJ

,,~

CD

do

'0

CD

4. Wymeldowanie

D

dd-mm-rrrr

/ dd-lIlm-yyyy

m -m -[[[IJ
CD

dd-mm-rrrr

/ dd.mm-yyyy

Automatycznie zostaniesz wymeldowany z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego /
Yourpreviaus temporary residence will be automaticaJ!ydeleted.

z miejsca pobytu

stałego!

Change ot permanent residence

Zaznacz. jeśli chcesz się wymeldować z miejsca pobytu stałego / Ched. if yau wish tadelete yaur resistered permanent residence.

Zgłoszenie

pobytu czasowego

ITemporary residence registration form

strona

@.

5. Nazwisko;

imię pełnomocnika

/Surname

and hrst n3me ol the proxy

Wypełnij, jeśli pełnomocnik zgłasza meldunek / Comp/etc. if G prow noUties the resi,tration

ar residence
Nazwisko
Sum.;me

_.
Imię

6. Oświadczenia,

podpisy / Statements. signatures
Potwierdzam,
że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym
connrm that the above.mentioned person stays at the address provided

adresem

I I hcrcby

Miejscowość.

~" 1
Data

CD
-CD - ITIJJ
CD
dd-mm-rrrr I dd-mm-vvyy

Własnoręczny czytelny podpis
wlasciciela lokalu lub innego
podmiotu dysponują<:ego
tytułem prawnym do lokalu
H"~<twtI,,•••.•I.g,bl. "& •.•.•
lure

ol t~ 0_"'

ot !ho'nJl or a prr,on who
h"ld,,, leg.1llit'clo t"" flJl

Oświadczam,
że powyższe
is true and conect
Miejscowość

~"
Datil

dane są prawdziwe

I I hcrcby certify th ••t the abovc information

1

_

CD
-CD -ITIJJ
CD
rld-mm-mr/dd-mm-yyyy

Własnoręczny czytelny podpis
osoby zgłaszającej
H.~dWfitl""

le,:,bi. ,"gflill"r~
<>f "'e OPlllr,""

Sekcja dla urzędnika

I Sect10n for off1Claluse
Przyjęto zgłoszenie
acccptcd

pobytu czasowego

/ The lemporary residence registr(ltion form is hereby

Miejscowość

••• [

Data

0.",

CD

-L -[[]J]
dd'mm-rrrr/dd-mm-ww

Pieczę( i podpis urzędnika
s.,.1 and J.ig""lu~ ol the o/fIc••1

Zgłoszenie

pobytu

czasowego

I Temporary

residellce

registratioll

form

strona

e

