
Rzeczpospolita

Po'ska

Zgłoszenie wymeldowania z miei.sca pobytu stałego / Notification of a change
of permanent residence
lnstrukcja wypełnlanla w 3 krokach / instruction for completi.on in 3 steps

1.     :  WYPEŁNIAJ  WIELKIMI  LITERAMI  /  FILL IN  CAPITAL

2.     Polawyboruzaznaczaj/Mark selecti.on boxeswith   E   lub/or  E

3.      Wypełniaj l(olorem czarnym lub niebieskim / Complete in black or blue

®J?Śn`ryjeżdz?szzasrFricęnaslale,wypelniitylkoformularzZgh}szeniewyjazdupozagraniceRzeczypc.spolite}Polskiej.
WtenSpo5óbzostoni.esz`^r)/mełdowanyZobumł.ejscpobytu..stalegoi.czasowego.//iyougoabrcadpeman.nw,compk~on~
Uft fom  Noi-Fficalion of leaving ihe iemh)ry or FlepiiblN: ol Polar.d  Thi5 wHl resuN m lhe dek.ron o( pernriorml ond temporoi'y residerKe

1.   Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie / Details of the person to whom the application relates

Nazwisko
Suman*

'mię (im'ona)

Name  (n.rrest

Numer  PESEL (o  iie Źosta. nadany)

PESEl numbe/ (11  it was  ls>u.d)

Data urodzenia
Dab of biro`

Miejsce  urodzenia
Pldce  ot btrth

dd~mrldd~yyrr

2.  Dane konbktowe osoby, której dotyczy zgloszenie  / Contact details of the person to whom the application relates

Nu mer telefonu  komórkowego
Mobile phone number

Adres poczty elektronicznej
Ertuil address

®yu:T;,;,:{e„,,::tsetc:9,o«#:#Ł#:cuŁtwd,#,ca#w;p#re«wy"owan,.a,F"mg"num4o„„ma,

®Łd=uThf*:'fig5n;.3r#|'.;uJ::tsi:#,#|#:ł:n#Lf,'::',:tm|``„{ęlŁaakj,#,S#rcah#.gecymT€+dc°.W°n''a`

D Wyrażam zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia. nazwi5ka, numeru PESEL oraz:   /
1 conserit to the transfer to the contact data register of my rume, surname.  PESEL numbcr and:

Jeśli wyrażasz zgodę na   przekazanie danych,  zaznacz co  najmniej jedno  pole wyboru. /« you consen[ ro the łmn±fero/daro, mari oi kasi
onechmx.

E numeru telefonu komórkowego                                                                     H adresu poczty elektronicznej
mobile  phone  numb€r                                                                                                                                                                         eiT®.l  addres5

Zgodę  możesz  wyrazić jedynle, jeśli  sktadasz wniosek w  swoim  imieniu   Przekazanie danych  do  reiestru danych  kontaktowych nie
jest    oboriązkowe.    Mogą    one    umożliwić    inriym    podmiotom    (np.    urzędom)    szybki    kontakt    z    tobą    celem    sprawnego
załatwienia  sprawy i poinformowania cię o dziataniach, iakie [e podmioty podejmują w twoich sprawach. Zgodę możesz wycofać
W  l(ażdej  Ch\^/m.  / You cón only give yoL)r con5ent.  .f you  5ubmil the  applicatlon  on your  behalt   Tt`e  tTansfer ol dała to  the  contact data  reg ster i5 op`H}r\al   "ey c.n  be
used  bv othef ent;lks  (e,B. aff€es) to quickv contact you ln  ord.r  lo effick'nw łundle your  (ase  and  Lnform you  aboul the  measures   łt`at these ent:ties ar.  takii\g regdrd7ng
your /T\atters  You ca.` rescind your con5ent al any time
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3.   Naz\^/isko i imię pełnomocnlka / Surname ar`d first rume of the proxy

WypeMj`jeślipełnomocnikzgłaszawymeldowanie/Complete,ifaproxymtifiiesthedeletion
of residerice

4.   Oświadczenie, podpis /Statement. signature

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe/ 1 hereby certlfy that the above information
is true  and  correct

Meiscowość
Pbce

Data
Date

Własnoręczny czytel ny podpis
osoby zsłaszaja.cej

Handwri«en legible 5ignature

oT the applicant

Wejscciwość

Pl®(e

Data
Dm

P€ecz?ć i podpis urzędma
Seal and signature of the olllc`al

m-m-
dd-mm-rrrr 1 dd-mm.yyw
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