
('zęść,.A" wypelrlia osoba dokonu.jąca zgloszcnia/Section ;\ to be conlpteted by the applicant

ZGł'oSZB,NIE POBYTU STAŁE Go/
PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM

l' NUI\.IER PESEL (o rLE ZosTAł' NADANY)/PBSEL NTMBER (Ir n'wAS ISSUED)

2. NA Z\\TsI(o/S{'[łNAlvI[

3. IluIĘ (livtloNA)/NAN,tE (NAMtrs)

,ł. DAT A IIRODZBNIA ( dd/m m/rr rr)/DATIt oF BtRl'TI (tl d/nl nr/y},},y)

til-m-n-nt
5. MIEJSCE TTRODZENIA/PLACE OF BIRTH

6. KIłAJ IrRODZBNIA/COINTIłł' oF BIIl'|'H

7. KRA,I POPRZEDNIEGO MIEJSCA ZAM|ESZKANIA/C0(IN'I'Ił\' oF 1't| ll PlłEvlOtls PI'A(]E ()l.' lłEsIDEN(]Ił

8. 
^DIłBS 

DoTYcHCZAsowEGo MIEJSCA PoBYTtl S'I'AI'EGo/ADDRESS 0r TI{E PRf,l'lotls PI,ACE oF PERMANENT RBSIDENCE*

KOD POCZTOWY/POSTAL C]OD[,

ill-r-lll
NIIEJSCOWOSC _ DZIEI,NICA/CIT}' - CIT'Y DI,S'I'RICT

G NITNA/CONTNfiTT\E w oJEw oD z]-w o/v oTvo DE s r{tP

UI,ICA/STRtrIIT

]YIT}{ ER DOI\,TTIIHOITSU NTTN{BER N Ui\,tElł I_.oK^ LU/FI,,\T NITNIBElł



9. ADRES NowEGo MIEJSCA PoBYTU STALEGo/ADDRT'SS oF TI{E Nnw PLACt oE PBRM.ĄNEI\n RESIDENCE

KOD POCZTOWY/POSTAL CODE

tn
Ml EJ St]o \ĄrOSC * DZItrLNICi\/C ITY _ CITY DISTRIC]'I

GN,IINAiCON{IVII]NE \Ą''o, tEwo DZT\ĄIOI'I,I o I1,I o D E SI{IP

TILICAiSTREET

NUh{ ER D OMU/I{OUS E NIJN{ BBR

10. NAZ\ArysKo I I1l{IĘ PEł,NOI\IIOCNIKA**/SLIRNAN{E AIYD FIRsT NAN,IE oF'THE PRC).{Y*"

I\ t.INlItR [,O ltAl-[-]"li LA'f N UN{ ItElt

stwlerdzam' że wyżej wymietllona osoba przebywa pod wsl(azanym adr'eseniI lreleby conflrm that the above'nrelrttoned
person stays at the address provided

(m iej scowość, d ata)/(place, cla.te;

(własnoręczny, czytelny podpis rvŁrściciela lokaIu
lub inncgo podmiotu tlysponującego l.ytllłem prawnyn do loka]uji
Qranclwrittar legiblc signature of tle owner of the t'lat oI a pa sou

who holds a l gal title to ilre flat)

Stwlerdzam wlarygodność powyższych danyclr/I hereby cerfify thnt the above informntlon ls true antl correct

(niejscowoŚć, data)/(plłce, date) (błasnoręczny, czyelny podpis osoby zgłaszającej!
(łandwritlen legibIe signalure ol the applicant)

POUCZENIE/INSTRUCTION

Zglouenle nnleży wypełnlć w Języku polsldm, komputerowo (maszynowo) lub plsrnerrr odręcztlyrn. koloruu nielriesklm lub czarnym'
drukowanyml llteraml./conplete tne lppllcatlon form ln Pollstr by ryp|Ę (pfintlĘ) or llr lrłndwritlng, lll bluĆ or black uslng capltal
letters.

{ W ptzypa<lku braku dotychczasolvego miejsca pobytu stałego pozost{wia się pilste pole./lfthąe is trrr plevious place ofpefnlal1ęnt stay, leave the

box blank.

ł'ł W}pełnić w przypadku wykonywania obowiązku meldunkowego przez pehomocnika./Complete if the lcgiŚ.mtion lequirenlellt is peformed lry

a proxy.

CzęŚć ,oB'' wypelnla uruędnik/Sectlon B to be conrpleted by an offIcial

Przyjęto zgłoszęnie pobyu stałego/The pfl'manent residence registr'atiorr form is hereby accepted

(injejscowość. data)/(place, date) (pieczęć i porĘisuzędnikaprzyjnlującego zgtoszurie pob1tu stałego)/
(seal and signalure ofl-he official accepting the pernranenl. residencc regisfatiort lbrm)


