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pobytu stałego I Permanent residence registration form

Zgłoszenie

Instrukcja wypełniania w 3 krokach Ilnstruction lorcompletion in 3 5teps

1. I WYPEŁNIAJ
2.

Pola wyboru

3.

Wypełniaj

1. Dane osoby, której dotyczy

zgłoszenie

WIELKIMI

zaznaczaj
kolorem

LITERAMI

J FI'=-L IN CAPITAL LET-'-ERS

I Marli selection bo~es wilh

czarnym

lub niebieskim

r~lubi

or )(

I Complete in black or blue

I Delails of the person to whom the application relates

Nazwisko

Imię (imiona)

Numer PESELloil~lO<l.l! n.id.nyl
PESEl numbel (;1il w•• ".ue<l)

Kraj urodzenia
Counlry 0/ iJi"h

Kraj poprzedniego miejsca
zamieszkania

jesli nie mosz numeru Pf5fL: /

Wypełnij.

CD CD

Data urodzenia
tMeol hi'lh

CD

dd-mm-rrn

Co,npl<lt, rl VOI/ckJ""I """"p PfSft """'11<';

mm

I d(l.mm.yyyy

Miejsce urodzenia
~,<e ol b;rth

2. Dane kontaktowe

1

_

osoby, której dotyczy

I Contact details of the person to whom the application rclatcs

zgłoszenie

Numer telefonu komórkowego
Mob,l. ph""" n"",be,

Adres poczty elektronicznej
Em.lI.d<l,..."

CD

Numer nie jest obowiązkowy. ale ułatwi kontakt w sprawie meldunkowej. I Pr~ioglh< /IU.,b.,is
•••.
')II"'ilil<ll< coolII<!",;'I.0<1;" ""'li'"

I

Adres poczty elektronicznej nie jest obowiqzkowy. ale ułatwi kontakt w spmwie meJdunkawej. I
_

Ptovidmff

In """'ers '''lI",d;J't ,•• i<1<n<.'<Jis!lP<lio,,-

D Wyrażam

zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych
imienia, nazwiska.
I consent to the transfer to the contact data register of my name, surname. PESELnumber and:
Jeśli wyraŻ3sz zgodę na przekazanie danych. zaznacz co najmniej jedno pole wyborU./I'
Ont

b..!jf

-----------------------------------------

CD
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CD
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'";'Io,d,";'! , •• <I,n," "S"I'"Clion

_".n"n!

numeru

PESEl oraz:

to Ihet,"n,l"o'<kl".

I

me,ooll<",l

cl>e,lbox.

D numeru

D adresu

telefonu komórkowego

poczty elektronicznej

"",.il.dd,,,,,

O1ooilopho"" """,00,

Zgod",' możcsz wyrazić jedynie. jeSli składasz wniosek w swoim imieniu. Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych nie
jest obowiązkowe. Mogą one umoiliwić innym podmiotom (np. urz",'dom) szybki kontakt z tobą celem sprawnego
załatwienia sprawy i poinformowania ci",.o działaniach. jakie te podmioty podejmują w twoich sprawach. Zgodę możesz wycofać
w każdej chwili. I y"" <.ln on/y~;,e you, <o<>"""t.
,I you <ubm'l th. 'pOti'''''''' on .ou' ~h,11 Thelf;ln,l", ol d,t. lo lh. ,,,,,'3d d.1U re~i.l •.•.i. opljO""1.They <.:Inb~
u",d by OW' ,nlit,,,, kg off",•••1to 'luirklv ,,,,,t><t
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stałego

v""
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lun<:,

I Permanent

rcsidcncc

registration

form

strona

8~

na pobyt stały I Delails of the permanent residence

3. Dane do zameldowania

Adres nowego

Ulica

miejsca pobytu

stałego

I Address ol th£!new place ol perman£!nt residence

1

_

SIre"!

ITIIIIIIIJ
CD-[DJ

Numer domu
Ho"," number

Kod pocztowy

Numer lokalu
Fl.>1number

ITIIIIIJ

Miejscowosc - dzielnica
Cily - Cit)'rlimi(l

Gmina
Commune

Województwo
Vui""d",hip

CD
4. Wymeldowanie

D

Automatycznie zostaniesz wymeldowany z dotychczasowego
previous permanent residence willbe autamatimlly deJded.

l miejsca

pobytu

czasowego

Zaznacz. jeśli chcesz się wymeldować

5. Nazwisko

i imię pełnomocnika

CD

miejsca pobytu stałeso / Your

I (hange ol temparary residcncc

z miejsca pobytu czasowego

/ Check. if YOll wish to delete your resi,lercd temparary residenc!.'.

I Sumame and fir,t name of the proxy

Wypełnij, jeśli pełnomocnik
of residence.

zgłasza meldunek I Camplete, ita proxy notities the reSistration

Nazwisko

Imię

6. Oświadczenia,

podpisy I Statements, ,ignaturcs
Potwierdzam,
że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem
I hereby confirm thal the above-mentioned person stays at tnc addre,s provided.

I

MiejscowOS(
Pb,e

Data

1

---

CD
-CD - [[[]]
CD
dd-mm-"u I dd-mm-Y\IYV

Zgłoszenie

pobytu

stałego

I Permanent

residence

registration

form

strona

e..

•
Wła~noręczny czytelny podpis
właściciela lokalu lub innego
podmiotu dysponującego
tytułem prawnym do lokalu
H'MW"I''''' k"l;,bI<> ';8n'i~' e
0111><-ownOf 0< me Ibl CH'• perlOll

wno

nol~,. le8->1
~Ue10tn. lhl

Oswiadczam,
że powyższe
is true and correct.
Miejscowosc
!'lJce

dane s~ prawdziwe,

I hereby certify that the abov£' information

1

_

,.. CD-CD - ITIJJ

Data

WłasnoręCZny czytelny podpis
osoby zgłaszającej
H.ndw.i'ien leg'bl. ,igMw'e
0111><' 'ppl'(Jnt

Sekcja dla urzędnika

I Section for offlelal use
Przyjęto
accepted

Miej'>Cowosć

•••
Data

zgłoszenie

pobytu

statego

I The permanent residence registration form is hereby

[

W-W-I

'"" CD dd.mm.rrrr

/ d<1-mm.yvw

]J

Pieczęć i podpis urzędnika
~ •••""" sign.>t...-. oIlt>e ctl!i<i.:>
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form

strona

e

