
Rzeczpospolita

Polska

Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form
lnstrul(cja wypełniania w 3 krokach / lnstruction far completion in 3  5teps

1.     '  WYPEŁNIAJ  WIELKIMI  LITERAMI  /  FILL  IN  CAPITAL  LETTERS

2.      Polawyboru zaznaczaj/Markselection boxeswith   E   lub/or   E

3.      Wypełniaj koloremczamym lubniebieskim/Complete in  black orblue

1.   Dane osoby, której dotyczy zgłośzenie / Details of the perscm to whom the application relates

imię(miona)    r--
Name(names/        L`

Numer  PESEL (L  'ie zc)stat radany)

PESEL number  (if  it was  \ssiied)

Kraj u rodzenia
Coun!ry  o(  birth

Data urodzenia
Date ot b.rth

Wypełnij,  jeśli nie masz numeru  pESEL :  / Comp+eie. if you do no. hove a pESEL number .

m-m-
0

Miejsce urodzenia     r
LKrajmiejscazamieszkania

Country of  the  place  of  residence

dd-mm-rrrr / dd-mm-yyyy

Wypetn.lj, jeśll nie  masz m.iejsca  Pobytu  stałego W Polsce  .  / Comple[e, irvou hove rw piace of permariem  residerme m Poland

2.   Dane kontaktowe osoby, której dotyczy zgło5zenie  ,J Contact details of the person to whom the application relates

Numer telefonu  komórkowego
Mobtle  pht)ne  niimber

Adres  poczty elektronicznej

Email  acldress

Numer nie jest obowiązkowy` ale utotwi kontakt w sprawie meldunkowej   i Providine the riumber is cptionai  bu+ it
wł/l faciwtole conłacring you  in  małtec regord.ng residence  registmcŁion

®  Adres poczty elektronicznej nle jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie meldunkowej  / pr"cimg
me  email addres<< is optiorial   hiit  ii  will faciff.ate coi`.octmg  yoii in nmcter> regardins  residence  resistra{tion

Wyrażam zgodę na przekazanie do rejestru danych kontakto`^rych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz:    /
1  consent to the transfer to the contact data  register of my name` surr`ame.  PESEL number and.

©   Jeśii  Wyrażasz Zgodę  na   przel(azanie  danych,  Zaznacz co  najmniej jedno  pole wyborii. ł (f you con5ent .o the tr€n5icr of c/ato. mark dt /cost
orłe  chgckbox

L'  nume" teiefonu komorkowego                                                                      E adresu poczty elektronicznei
mc,bi)e  photTe  rumber                                                                                                                                                                                               c-,dii  add-=`s

Zgodę  mozesz  wyrazić  jcdynie.  jeśli  skladasz  wriiosek  w  swoim  miieniu   Przekazanie danych  do   rejestru  cjanych  kontaktowych  nie

jest    obowiązkowe     Mogą    one     umożliwic    innym     podiTiiotom    (np.     urzędom)    szybki     kontakt    z    tobą    celem     sprawnego
załatwienia   sprawy i poinformowania cię o dz}ałaniach, jakie te podmioty  podejmuią w twoich sprawach. Zgodę  może5z wycofać
W  każclej   Chwili    /  You  can  only  give  yDur  consent   if  you  submti  the  applicaiion  on  your  behal(   The  [ransfer  ot  data  to  the  contact  data  register  (s  optiorul   They  can  be

sed  by  other  enti[}es  (e g,  offices)  to  quickly  contai:t  you  in  order  to  efflcienw  handle  your  case  and  inform  you  about  the  measures   that  these  entt[ie5  are  takmg  regarding
our  matters   You  can  res{md  your  consent  at  any  time
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3.   Dane do zameldowaiiia r`a pobyt czasowy / DEtails of the temporary residence

Adres nowego miejsca pobytu czasowego / Address of the new place of temporary

Ulica

Street

Numer domu
House  number

Kod pocztowy

Posbl code

Mieiscowość  -  dzielnica

Clty  -  Clty  dlstrllt

Gmina

m-m
Numer lokalu

rb[ numtH:r

Comm, Jn,      `-------

Wo/ewództwo       ,

Deklarowany okres pobytu / Declared per.iod of residence

m-m-
® dd-mm-rrrr/dd-mrr.`y\iyy

m-m-
dd-mm-Trrr 1 dd-rnm-vvyv

0    Automotyczni.e zostanjesz wymełdowany z dotycticzasow€go mi.ejsca pobytu cza5owego /
Vour  previous  temporar/ residence wjll be automatically deletecl`

4.  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/ Chan e of permanent  residence

i,_T,,        Zaznacz, )eśli chcesz się wyrneldować z miejsca pobytu stałego / Check. ifyou wish tode!ete  yc"r resistered permarient residence.
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5.   Nazwisko i imię pełnomocnika / Sumame and first name of the proxy

Nazwisko
SurrGrrw!

'mję
Nóme

Wypełnij. jeśli pełnomocnik zglasza meldunek / Complete, if a proxy mtif\es the reglstration
of residence

6.  Oświadczenia, podpisy / Statements, slgnatures

Potwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem / 1  hereby
conf`rm that the above-mentioned  person stays at the address provided

Miejscowość

Place

Data
Da'e

Własnoręczny czytelny podpis
\\'taściciela  lokalu  lub imego

podmiotu dysponującego
tytutem prawnym do lokalu

Hand`^/ritten  legible  signature

ot the owner o/ (he flat or a peł5on who

holds  a  lesal  mle to  the  flat

Własnoręcznv czytelny podpis
osoby zgtaszającej

rlandwrmen  leg.ble  signature

o/  the  appl,cónt

Mej5cowoŚc

PlacE

DBta
Date

Pieczęć i podpis urzędnika
S.al ."] sq!m(ute of the official

m-m-
dd-mm-rrrr 1 dd.mn+yvyy

Oświadczam, że po\^/yższe dane są prawdziwe / 1 hereby certify that the above information
is true and correct

dd-mm-rrrr/dd-rnrr\-yyyy

Przyjęto Zgłoszenie pobytu czasowego /  The temporary residencĘ  regi5tration  form  is hEreby
accepted

®
_J_'           L_L          '           L

dd-rrim-rm / dd-rrm-vyyy

1•HI
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