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WNIoSEK o UDosTĘPNlENlE DANYCH JEDNosTKoWYcH z REJESTRU lrłleszxłŃcÓw,
REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCOW ORAZ REJESTRU PESEL

Zobowiązuję się do wykorzystarria uzy'skan;ch danyoh rvy{ąoalie do realizacji celu wykazaneg<r ł' pkt IV wnioskrr,

t_t*l I I L"_J
(data w;,pełnienia rvnicrsku (d<llrrrm/rr) (p<lclpisipieczęć rvniosktlclitwc-y lub pełrrtlmocnikaJ

Wnioskodawca wskuuje 'iedynie te danc o osobic. kt rej uniose* <lotyczy, lłtrilt są nu znane i kt re pozrvolą ru jei wyszukalrie wc ltkaan1rl rejcstrzc.
Pełny akrcs danych grotładanych w rejestre PesEL, rejest* nrieszkat'ioliw oru Ąestrze zruieszkania cudzoziemc w określony rcstał w st. 8, w arl' 44
ust.2wzsi@kuŻart.30Wt'li2,ilt.34u$t1i2Wan.37ust. li2 usla{yzdnia24Wześnia2olor. oewid ncjiludności.
Porrzeba uyskania denych możs urynikrc z intercsu fakryczrego bądź prłmego. w puyp&dku powoł5vmił się na intcres pramy łnioskodawca jest
z_ob<rwiązany wskaz.ać przcpis pnu? flrr1erialnego, na }$dstawie kkirego jost upnmirrny do ądania rrdostępnienia darych rrvrbrrwych innoj rrvrb1i lub
?ałączyć dokumenty potwiefdzające ten irrtercs. r'Eykładowe sytucje wskazujące m posiadanie intaresu pmmego to: ptz'vsługujące s'ier^1elności;
postępowanie sądou'e w spmwic: mbycia spadku, zniesienia wsp łl,tuności. o rchnrę dtibr osobistyoh.
Nie dotyczy podmiot s'łynienionych w ąrl' 4 ust. l qs' qstąsy, s srczog lności: organ w administrąqii publiczrrci, sąd s.' prukuBtury i Polskiego
czertonego KPłź''
Dotyc/.y 

'ytucji, 
gdy ulrioskrrdawca <lziala prr.ez pełtonrrxniko.


