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Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification ol a change
ot permanent residence
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Pola wyboru zaznaczaj I Mark seledion bo~es with

3.

Wypełniaj

kolorem

czarnym

LITERAMI

lub niebieskim

CD. Jd/i

V>'Yjeidżaslza granice na stale, wypełnij tylko formularz Zgłoszenie wyjazdu
W ten sposób lostaniesz wymeldowany lobu miejsc pobytu; sfolego i cIosowego.

t""

rom" Notil><o!"," o, "0.'''3
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w swoim imieniu. Przekazanie dilnych do rejestru dilnych kontaktowych nie
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YQl!'n'\;tt,••.••, Yoo tan ,."ind \'OU'«IO",nl ot anv lirno.
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