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Zfłlącznik ni. 4

"OR
Rzeczpospolita

Polska
ELMPC/2

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notificati-on of a change
of temporary residence

lnstrukęja wypełnlania w 3 krokach / lnstructton fc" comphgtmn m 3 steps

WYPEŁNIAJ  WIELKIMI  LITERAMI  /  FILL  IN  CAPITAL  LETTERS

2.      P®iawyboru zaznaczaj/Markseiectionl}oxeswith   E   lub/or  E

3.      Wypetniaj kolorem czamym lub nieblesklm / Complete in black or blue

®    Jeśli wyjeżdżasz za sranice na dtuże} niż 6 miesięcy` wypełnij .ylko formularz Zstoszenie wyjazdu poza granice
Rze€zypospolitej Polskiej, W ten spo5Ób zostaniesz wymeldcrwany z miejsca pobytu czasowego. /If yo\i go obroad fcw a period €onge(
thari 6 months` comp}ete omly the form: NotifiN:ation of leavlng ihe territory of the Republic of Poland. This will Tesult ln the deletion
o{ temporary resk]ence.

1.  Dane osoby, której dotyczy zgloszenle / Detail5 of th€ person to whom the application relates

Nazwisko
Surnam

lmię (imlona)

me®a"st

Numer  PESEL (o ik zostaj r®dćw)
PESEl number (if il \nm c=ud)

Data urodzenia
Cbte o! birth

Miętsce urodzenia
Pbce oi birth

[11 - ELl - E
© ctd-mm-rrrr 1 dd-i.m-wyy

2,  Dane koTitaktowe osoby, której dotyczy zgłoszenie  / Contact details of the person to whom the appllcation rek]tes

Numer telefonu komórkowego
Mobtie phone numbcr

Adres poczty etektronicznej
Emkt addmsś

ONbu:T%mm%%m°b°"#yk"%#®U#ęgwwg##%#=EE=€WYmekk~h./P"tirBO"unbaBoftmd

®#_P9:±!_fem::ą9..rELEm29±i=*:ła_tTWTmko.#_:.s"prgT± vrymektowan.". i
-Pm`ńclhgtlieanoiladdresg®op6ar.aLbidh`rilltacBitateccmtactmgiąi-ao©rstęBan&gthecłmn8€afTeśńe"e.

r .-.-..-..--.-.. _'_'_`__'___'-__`_'___'__''-'_'_'_`_'____'_'_'--_'__'     '-?

!H®i:?±ii=TstĘ:iłR:ł?:::,:i|Ę;:ttzĘz::cnzyccohnkai:n:e:::ęcpho:mfnłamnj:g:,tu,riebm-:="sdEa:w:zł:i

1 consent to the t"r\sfer to the contact data register of my name, surname, PESEL nLEnber and:

[]  "n`eru telefonu komórkowego                                                               T  adresu poczty eiektro"cznej
mcbik ohQnE "mber                                                                                                                                              em9H eddrEr#

i

_-iL-__i:_-:-------------        :_--:-----------------   _               : ----   _---
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3.  Adres miejs€a pobytu stałego / Acldress of the place of permanent resjdence

Niewyp€łnia}`jeśliniemaszmle]scapoby"sta+ego/Damtcomplete,ffyouhavenoplace
ofpe[marw3ntresideTm

Ulica

5t,eęt

Numer dcmu
iiouse rmber

r_ •un:;,#u,  T-H-
Kod#O: H] -m

Mejscowosć - dzielnica

oty - CIW Cfl5rict

Gmina     i

%jewodztwo    }
VomodeŃp    L__.

4.  Nazwisl<o i imię pełnomocnika / Sumame and first name of the proxy

Wypełi\ij, jeśli pełnomocriik zgłasza wymeidowanie / Comple\q if a pioxy notifies thedełetiori
of residence

N3Zwisko
Su"me

5.  Oświadczenie,

imię     r~A~~-"my^_y^y

is / Statenmnt. si

Oświadczam, że powyższe dsne są prawdziwe / 1 hereby cemfy tlut the above information
is true `ind ccŃrect

MiejscQwosć
P'a:e

Data
Oate

Wlasnoręczny czytelny poclpjs
osoby zgtaszającej

Handmtien k?gible 3fgname

afdmam«mi

MeJsc-ość
Phce

D.R'.,

Oate

Pleczęć 1 poclpts urzędnika
Seal and 5bn.±ue of the offid

H-H-m
dd-mm-rrTr / dd-rrm-yyvy

Przyjęto zgłoszenie wymeld owanla z miej§ca poBytu czas®wego / The notlfication
of a change of temporary residence reglstration form is heineby aGcepted

dd~rTrr / dd-rrm-yyyy

ZgłoszeniewymeldowaniazmiejscapobytuCzasowego/Notificationofachangeoftempoi3ry
residence

strona  ©


