
Rzeczpospolita

Polska

Zgłaszenie wyrneldowania z miejsca pobytu czasowego /
of temporary residence

ELA/VPC/2

lnstrukcja wypełniania w 3 krok ach / lnstruction for completion in 3 steps

t. l WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI / FILL IN cAPITAL LETTERS l

Pola wyboru zaznaczaj/ Mark selection boxes with tU lub / or B
Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim / Complete in black or biue

Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie internetowej prowadzonej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Example of the completed application may
be found on the website kept by the Ministry of the lnterior and Administration

@ )eśli wyjeżdżasz za granice na dłużej niż miesięcł Wpełnłj tYtko formularz Zgłoszenie wyjozdu poza granice
RzeczypospolitejPolskiej.Wtenspos bzostanieszwymeldowanyzmiejscapobytuczasowego./tfyougoabroadforaperiodlonger
thon months, complete only the form: Notification of leaving the territory of the Republic of Poland. This wilt result in the detetion
of temporary resi dence.

t. Dane osoby' ktorej dotyczy zgłoszenie / Details of the person to whom the appIication relates

2,

3.

*':H:: 
t

-t
lmię (imiona) 

i

Name (names) L..

Data:::.'.t"rH ni [il
@ dd-mmłrrr/ad-mm-YYw

Miejsce urodzenia 
I

Place of birth t I

2. Adres miejsca pobytu stałego /Address of the ptace of permanent residence

Nie wypełniaj , jeśli nie masz miejsca pobytu stałego / Do not comptete, if you hove no place
of permanent residence

Ulica
street t

Numer domu
House number li Numer lokalu

Flat number ii

rltl

Z8łoxenie wYmeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notiflcation of a change of temporary strona Cll) )

Miejscowość _ dzielnica
City - City district

Gmina
Commune

Wojew dztwo
Voivodeship



3. Adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego / Address of the previous place of temporary residence

Ulica
Street

Numer domu
House number

Kod pocztowy
Postal code

MiejscowośĆ - dzielnica
City - City district

Gmina
Commune

Wojew dztwo
Voivodeship

Numer lokalu
Flat number

4. Nazwisko i imię pełnomocnika / Surname and first name of the proxy

Wypełnij, jeśli pełnomacnik zgłasza wymeldowanie / Complete, if a proxY notifies the deletion
of residence

Nazwisko
Surname

lmię
Name

5. oświadczenie' podpis / Statement, signature

oświadczarn' że powyŻsze dane są prawdziwe / l hereby certify that the above information
is true and correct

Yieiscolo,"s.!

";T[I] m m
Własnoręczny czytelny podpis

osoby zgłaszającej
Handwritten legible signature

of the applicant

e dd-mm-rrrr / dd-mm-yyw

1glo."r"::"," -meldowania 
z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary ,t.on" 6Z)


