Część,,ł'wlpełnia osoba dokonująca zgłoszenia/section A to be completed by the applicanl

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/
TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM
1.

NUMER PESEL (o ILE ZosTAŁ NADANY)/PESEL NUMBER (IF IT WAs ISSUED)

2.

NAZWISKO/SURNAME

3.

IMIĘ (IMIONAyNAME (NAMES)

4.

5.

m-m rrlIl

DATA URODZENIA (dd/mm/rrrr)/DATE OF BIRTH (dd/mmiyyyy)

MIEJSCE URODZENIłPLACE oF BIRTH

6.

KRAJ URoDZENIA/COUNTRY oF BIRTH

7.

ADRES MIEJSCA POBYTU STAŁEGO*/ADDRESS OF THE PLACE OF PERMANENT RESIDENCE*

[T_l
|||lIlI- f-T-n

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

MIEJSCowoŚĆ

-

DZIELNICA./CITY

-

CITY DISTRICT

Wo.IEWÓDZTWO/VOIVODESHIP

GMINA/COMMUNE

ULICłSTREET

NIIMER LoKALU/T,LAT NUMBER

NUMER DOMU/IIOUSE NUMBER

Pu-E-3

0*/ana łścylueuatń

42 682-24-ff

'
l

ADRES DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO*/ADDRESS OF THE PRIVIOUS PLACE OF TEMPORAR

8.

R_ESIDENCE*

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

|--Tl
_t-T-r_l
|||-lIlI

MlEJscowośc _ DzIELNIcA/cITy

-

CITy DIsTR]CT

wor ewóozrwo/volvoD

GMINA/COMMIINE

ES

Hlp

ULICA/STREET
NUMER DOMU/HOUSE NUMBER

NUMER LOKALU/FLAT NUMBE]

9.ADRXS NOWEGO MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/ADDRESS OF THE NEW PLACE OF TEMPORARY RE§IDENCE

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

t-T-l
|||||li -t-T-1-1

łrrr;scowość- DzIELNICA./CITy

-

CITY DISTRJCT

GMINłCOMMIJNE

wo"lnwóoztwo/v,olvoDESHIp

ULICłSTREET
NUMER DOMU/HOUSE NUMBER

NUMER LOKALU/FLAT NUMBE]

10.

DEKLAROWANY OKRES POBYTU/PERIOD OF INTDNDED STAY

11,

NAZwIsKo

oD/FRoM

Do/To

I

IMĘ PEŁNOMOCNIKA**/SURNAME

AND FIRST NAME oF THE PRoxY**

§fwierdzam, ż€ ETźej t}mieniona o§oba pĘeb}rya pod wskeanym adr€§em.fi

hereby cotrfirD that the abovFmentioned per§on §tays at the addre§s provi(

(miejscowość, data)/(place, datę)
(własnolęczny, czytelny podpis właścicielalokalil
lub imego podrniotu dysponującego §tułem prawnym do lokalu)/
(hudwitten legible signatee of the omer of the flat or a pe6on
who holds a legal title to the flat)

stwierdzam wiarygodność połyższych danycM hereby certify that the above information i§ true and correct

(miejscowość, data/fulace,

date)

(własnolęcmy, cz}telnypodpis osoby dasajalejl
(handMitten legible signatue of the applicmt)

POUCZENIE/tr§STRUCTION
naleł wypełnić w jęryku

polskim, komputerowo (maszynowo) lub pi§mem odręcznym, kolorem niełrie§kim lub czartrym, drukowanymi literal
complete th€ application form in Poli§h by typing (printing) or in handwriting, itr blue or black u§ing capital letter§.
t W przypadku braku dotychczasowego miejsca
Pobltu pozostawia się puste pole.Ąfthere is lo previous place ofstay, leave the box blaŃ.
ZgłoszeDi€

**

Wypehić w przypadku wykonyvania obowiązku melduŃowego przez pełnomocnika./Complete ifthe registration ręquiiement i§ pgrfomed by a proxy.

Część,,B"łypelnia urzędniVSection B to be completed by an

olficill

Przyjęto zgłoszenie pobytu czasowego/The temporary residence registration

(miejscowość, data)/Glace,

date)

fom

is here,by accepted

(pieczęć i podpis Wędnika przyjmującęgo zgłoszmie pobytu cza§owego)/
(seal and signature ofthe official accepting the temporary rę§idencę legistation

fom

