
Rrecz;:*spolita
Polska

Zgloszenie pobytu stałe go / Permanent residence registration form

tL/z?s/t

Inśtrrlkc.ja !'vYpełnialła w 3 krokach / lnstruction for completion in 3 st€p5

1. \,fYpEŁNIAJ w:ELKIMI LITStAM] / l-ilt IN cApITĄL LITTERs

L Polawybłlruzaznaczaj/Markselectjorrboxeswiłłr ffi lub/ol ffi
3' Wypełniaj kolorem czarnym lub niebie gkim / Conlplcl* in black or blue

1. Dane oroby, której dotyczy agloszelie / Detnils of the person to wlronl the application relates

Narvvlsko
5ułn!mĘ

lmię (imiona)

i.łłne {nrilęsl

l',lumer PES{L o ]l{ ]q1tłl nadóny)

pEsŁŁ n!n1bć.l:J il Wó5 is!{led]

Kraj Lrrodreni.l
{.oqnlry of birth

Kraj p*przeclnieg* miejsca
zanrieszkanił

:ow{.yÓ' łhe p.tlloil' płł{e 0| re$den{e

Dtsta uloclren;a
$eł* ofhińll

Miejsce urodzenla
Pln.( of birth

l
l_ : : :: ::_:__:_:_: _::: :_ : _:
!!yp*inij, je śli nle łn*sz nunleru PES€L: /cw6etł, if youiio ro|fiovf d prsrl numbcr:

ill til Ll-il-l
(i) dd-mn'nrr / dd-ł?ill tyyy

l
2. Dane kontektowe osoby, ktÓrej dotycry rgłcszĆni€ / Contact details of the pełson to v:horn the łppljc;tjon fe131rs

NLImertclefonukonrólkowego l l 
''l ] i l

MoblephoĄr",.u", L_j--| l 1 1 ]

O *rffi;l1l:*if-tr1'i*r;*:.ij1Yj*11l,[1ff*'-''łdunkowei'tnav;afl''ieeł]b{ł]'sp.]*ó'l'bilłi!

Adres 1lttczĘ elektlonicŻl]ej l !

'!{t!doilIc!5 d-A,';;;'r".'ty ilrniił-ri.nirixtłbowĄłkłłtły, gloułnfwikontokf wspruwie meJdunłowej' /Proriding_ 
ttr cnprl oddreg is opt;onol' but it Hł /4łł{łs @łoclitrg yw in motlstr teged'ng ..ddsrc e8jst/trliil-

1 [--] wyrażam zgodę ile przekazanie do lejeltru danych kontaktowych imi*ria, nazwiska, nument pEsEL oraz: /
] ] consełt to the transfer to łŁe cc}ntact data rcglste. of nry name' sumanle, PESEL nurł}er ald:
l

o Jesli wyraźaszryodgn"l pnekazanieclanych. llŻn;aIronajlrrniej jednopclewyboru',ltIt$U{łnJ{*.}clheł.oilsfĆr9f'{łil.il10]łłt}.grt
oae cluclbox-

[.] nun'l*ru tęlęfonu komÓrkow*go
moł}ile ńqłe nu3bĘl

I . -] n*renu poczty elektroniczne;j
rrrall addrs:

Zgodę nożev wyra?ić jedynie' ifśli skladósŻ wl]iosek w swoi.n inieniu. PrzeŁłaali* danych do rejestru danych kontaŁtowych nie
jest cbowiązkowe' Mogą one umożliwjĆ innym podmiotom {np. urzędom) szybki kontakt Ż tol]ą cel€m sprawnego
załatwiełia sprawy i poinf0.n'*Wania cię o działani*ch, jakie te podmiory p*dejrnują w twoich spr*wath. Zgot}ę możesz wycofać
w każdej chwili' l vou on mly giv* 1ouł clrlmt' h you w,bmit the application on yrur behalf. ń€ trąng'fr of d,etr xo th* .trte* dą* r€3ijl# k *!tjanłl- Thęy f'r be
Uged by oth€r enaitig {€€_ gf'ic6} to qui(kly @nfłc| yW in trdęr |o efńcienllY haJla yrur mx and iłł*m Ypu łlwt sie measureq that th* sntllies alt taking reg:rding

'9ur 
mettffi. Ygu sn rsird 

'sr 
cmsent et any lime,

Zgłoszeni* }olYtu stałego,/ Pęllna:'łtnł lesidęncę r€g,strafion farłl stroila $t



3. Bang dg ralneldcwłr:ia llł pobyt ltały / Detłils of tbe permalrent residenre

Adres lotaeg* mitjsca poby** *alego / łtl*ress of 1}l* n*w p1ace af pcrmanenł reridence

Ulica
51re1

Nurn*r clonru
llilM nmb€r

Numer lokalu
Flat nlpbtr

**Til: [il n]l
MiejsrowośĆ _ dzi*ltti{a

{.;ly - {itYdi!ł*:i

Gmlnx
Cosrom

Y{q}*xÓffiło
tłoiwd:rh]p

$ ńłJtołlgtyreni* zostanigsz lvylnfłdłtłery; dłłyrłlczns*xęo t*ląs.fr pobyttł ,rfrłgsa,/ 1bur
previotls porrmnert resk e$cr will }e a*torrłatjcolly deJutod.

4. \ł?meldowanie r miejrca płrĘttu czasowego / Change of temporary residence

fJ Z*złacz, jotłIi cbuesz się ułymeldorł,ac z miqjlcs pobytu czoso!'yg€lo/ c}:..Ł {y*l r*ł ło &t*te your rąisłłred ternpornry rerjder:ce

5. ł'lazwi*ko i imiq p*lnomo*ika / Surname ancl irgt nłme of !*':e proxy

O Wyp*łniij#lipelnomncnłłzgł*szomuJrjunej< /Cłnptłlrąt1aproxynotińcsthcrqsishati''l
łfr*sdgncą

Narwlsko
!ffirm

lmię
*l:frE

ó. oświadczenia, podpisy / statements, signatures

Potwi*rd:an1ź*v<yźęjyrrymleniona oloba prEebywa pod wgkarany$ adrsssnl/: he.ebY
conńnn thł} 1*e łbc:e-xeniioneil person stays łt tlu addregs prwiderl.

Miejscorłc$ć
Ptłe

T": m [n-i-rT-n
ffi aa-mn-nr:ld*mm-ffiir

Zgłarzalir płbytu stałego / Perffianentresiden{e lgg*aratisl farm strana ffi t



Xłas*oęł:ny cryt*lny podpis
właściciela iokł}u lub inłego

podniotv *lylponilJą{€ ga

vtułem prav,łlYm do loka1l
Handwiłl* legibk rig*łla

ol tŁe wwof tl$ llrt tr. paffin n iF
hłlds a legd lide to the ńat

}łiiejscowośĆ
Pla.{

Qświadgz*rg, źs polia!.źszę dans $ą lfaYrdzilrs* / l Łer*by rełtify tlrat th* above infonnałiłł
ir true end correct,

"*T tT: u: ffi_m
ffi dd-łnrxrrr/dd_łtllt'yyyy

Włann*ęclny cryt*lny po{lpig

osoby zgłaszaJącej
ltłndlwitten tregiblr :ignatu*

o( łhE .łp{:{łnł

..:

Zg}*szłlie pobytu stał€go / Frymnnrynt residence r€Bi$tl*tion ,flIm strona &


