
Cęść 
',A'' 

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

ZGŁosZENlE PoBYTU sTAŁEGo/
PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM

1. NUMER PESEL (o lLE zosTAŁ NADANY)/PESEL NUMBER 0F lT WAs lssUED)

2. NAZWISKO/SURNAME

I

i

3. lMlĘ {lMloNAl/NAME (NAMES)

I

ł
I

4. DATA URODZENIA (ddlmm/nrrl/DATE OF BIRTH ldd/mm/vyW|

[I [I n]--n
5. MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH

ó. KRAJ URoDZEN]A/CoUNTRYoF BIRTH

7. KRAJ POPRZEDNIEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA/COUNTRY OF THE PREVIOUS PLACE OF RESIDENCE

8. ADRES DoTYcHczAsoWEGo MlEJscA PoBYTU STAŁEGo/ADDRESS oF THE PREVloUs PLACE oF PERMANENT REslDENcE*

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

til n-n
MlEJsccWośĆ - DzlELNlcA/clw - clw DlsTRlcT

GMINA/COMMUNE WoJEWóDZTWo/VolVoDEsH lP

ULICA/STREET

NUMER DOMU/HOUSE NUMBER NUMER LOKALU/FLAT NUMBER

iitt



9. ADRES NoWEGo MlEJscA PoBYTU STAŁEGo/ADDRESS oF THE NEW PLACE oF PERMANENT REslDENcE

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

m n-n
MlEJscoWośĆ - DzlELNlcA/clTY - clTY DlsTRlcT

GMINA/COMMUNE WoJEWÓDzTWo,Ą/olvoDEsH l P

ULICA/STREET

NUMER DOMU/HOUSE NUMBER

10' NAzWlsKo l lMlĘ PEŁNoMoCNIKA**/SURNAME AND FlRsT NAME oF THE PRoxYt*

NUMER LOKALU/FLAT NUMBER

Stwierdzam, że wyźej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem/l hereby confirm that the

above-mentioned person stays at the address provided

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

a legal title of the flat)

Stwierdzam wiarygondość powyżsrych danych/l hereby ceńify that the above information is true and correct

POUCZENIE/INSTRUCTION

zgłogenie nalełwypełnić WJęzyku polskim, komputerowo (maszynowo) lub pismem odrecznym kolorem niebiskim lub camym, drukowanymilitenmi./complete the appli€tion
form in Polish bytyping (pńnting} or ln handwrlting, in blue or black using @pital letteB

' W pzypadku braku dotychaasowego miejse pobwu stałego pozostawia się puste pole./lf there is no previous place of permanent stay, leave the box blank

" Wypełnić w prŻypadku wykonywania obowiązku meldunkowego pnez pełnolnocnika./complete if the registratiÓn requirement is peńormed by a proxy

Część ''B" Wypełnia urzędnik/section B to be completetd by an officiil

Przyjęto zgłoszenie pobytu stałego,/The permanent residence regigtration form is hereby accepted

"'bićć;ćć'ri;dii;'ii;ianita,;'iiźłjń;iiićdió'źiiriśźó;i;'ió6'iii'ś|;i;sóJiG;aft;d;iiń:i;in;d'i;iib;'-'

otficial accepting the permanent residence registration form)


