
Cęść ,'A'' wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia/Section A to be completed by the applicant

ZGŁoSZEN lE PoBYTU cZAsoWEGo/
TEMPORARY RESI DENCE REGISTRATION FORM

1. NUMER PESEL (o lLE zosTAŁ NADANY)/PESEI NUMBER (lF lT wAs lssUED)

2. NMWISKO/SURNAME

I

3. lMlĘ {lMIoNA)/NAME (NAMES)

i

I

J liilil

4. DATA URODZENIA (ddlmm/rrrr)/DATE OF BIRTH (ddlmm/ww)

[]m
5. MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH

ó. KRAJ URoDzENlA/couNTRYoF B|RTH

7. ADRES MlEJscA PoBYTU STAŁEGo*/ADDRESS oF THE PLACE oF PERMANENT REslDENcE-

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

fr_l TT-nL---]|iłl
MlEJscoWośĆ - DzlELNlcA/clry - clry DlsTRlCT

GMINA/COMMUNE WoJ EWóDZTWo/VolvoDEsH l P

ULICA/STREET

NUMER DOMU/HOUSE NUMBER NUMER LOKALU/FLAT NUMBER

8. ADRES DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO*/ADDRESS OF THE PREVIOUS PLACE OF TEMPORARY
RESIDENCE"

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

[I |TTI
MlEJscoWośĆ - DZ|ELNlcA/clTY _ clTY DlsTRlcT



GMINA/COMMUNE woJEwoDZTWo/VołVoDEsHlP

ULICA/STREET

NUMER DOMU/HOUSE NUMBER NUMER LOKALU/FLAT NUMBER

9. ADRES NOWEGO MIUSCA POBYTU CZASOWEGO/ADDRESS OF THE NEW PLACE OF TEMPORARY RESIDENCE

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

MlEJSCoWośĆ - DZlELNlcA/clry _ clry DlsTRlcT

GMINA/COMMUNE WOJEWODZTWO/VOIVODESHIP

ULICA/STREET

NUMER DOMU/HOUSE NUMBER

10. DEKLAROWANY OKRES POBYTUIPERIOD OF INTENDED STAY

OD/FROM

NUMER LOKALU/FLAT NUMBER

DO/TO

11. NMWlsKo l lMlĘ PEŁNoMocNlKA**/sURNAME AND FlRsT NAME oF THE PRoxY*-

Stwierdzam, źe wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem/| hereby confirm that the
above-mentioned person stays at the address provided

""'fuaśii;i'ę;ź:ńi';żiiói;;i'i;ó:,łói;';łióśćićii'ia'bk,iii;'ii:b'inńaii;'i,'óóń1ó{ió;iiijćiii;i'óćad;iiiijł;i;""

prawnym do lokalu)/(handwritten legible signature of the owner of the flat or a pesan who holds
a legal title of the flat)

stwierdzam wiarygondość powyższych danych/l hereby ceńify that the above information is true and correct

' -' "' "' 
i; ;; i ;iśćóiióść ; aai;)i li;k;.óI d óiiii - "' *' 'łwłó;ńój;ć:iŻiićź;ii;ińł"óóa:ói;ó;t;6iźśł;ćźójaćój\l$;ńd.iiriii;i;Wii;i;śii;;aini;';i'tńć'i;i;i;iićai;L)'

POUCZENIEII NSTRUCTION

z8łosŻenie naleł wypełnić wjęzyku polskim, komputerowo {mas2ynowo) lub pismem odręcznym kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi litetmi'/complete the applicatioł
form in Polish by typin8 (printing} or in handwńting, in b|ue or black using opital letterc

* W prŻypadku braku doiYchczasowego miejsca pobytu stałego pozostawia się puste pole'/lf th€re is no prevjous place of permanent stay' leave the box blank'
*' Wypełnić w przypadku wvkonywania obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika',/complete if the re8istlation requirement is peńormed by a prory

Część "B'' wypełnia urzędnik/Section B to be completetd by an official

Prryjęto zgłoszenie pobytu czasowego/The temporary residence registration form is hereby accepted

k;iććżęć i'ii;di;i;i;addńlkó iizyj:;;:iiać;ió'4łi;śź;i;ió"óób'in'ćźaśi;il'ćui;Jii;a;iańa'i:iińailitór'il;;
official acceptiĘ the temporary residence registration form)


