
zcŁoszENlE PoBYTU sTAŁEGo
, I .  NUMER PESEL-

NAZWISKO
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4.  |M|Ę P|ERWSZE

5.  KOLEJNE IMIONA

6. NAZWISKO RODOWE

7. NAZWISKA POPRZEDNIE

8.  IMIONA POPRZEDNIE

9.  IMIE OJCA 10. lM|Ę MATK|

11.  NAZWISKO RODOWE OJCA

13" DATA URoDZEN|A {dzień.miesiac-rok)

14. MIEJscE URoDzEN|A (nazwa miejscowości)

12. NAZWISKO RODOWE MATKI

s .wdowiec  6 .wdowa T. rozwiedz iony  S . rozwiedz iona

JEGO NAZWISKO RODOWE

,I5. STAN CYWILNY--
,| 'kawaler 2.panna 3.żonaty 4'zamęina

16. |M|E I NAzWlsKo MAŁZoNKA oRAz

17. ADRES NoWEGo MIEJscA PoBYTU sTAŁEGo

MIEJSCOWOSC.DZIELNICA WoJEwÓDZmo KOD POCZTOWY

UL ICA

18.  ADRES POPRZEDNIEGO
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NR  DOMU

MIEJscA PoBYTU sTAŁEGo*-

cull ił viójiwóożmo

NR LOKALU

ióó póćzióiŃ

UL ICA

19. OBYWATELSTWO

NR  DOMU

20. DoKUMENT sTWlERDZAJAGY ToisAMoŚc

ńóożej'śriltiłLjminoóxijil|łij oźŃłćżiŃie onoiiŃuwiijńjłćiooboiiun,iilióńłżółiaLiiói,iłŃoścl

NR  LOKALU



21 ' oBowlĄzKowl WoJSKoWEMU PoDLEGA- NlE PooLEGA*
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o zcŁoszENIU s|Ę Do REJESTRACJI PRzEoPoBoRowYcH
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22' WYKszTAŁcENIE--
1. wyższe 2. po|icea|ne 3. średnie 4. zasadnicze zawodowe

5. gimnazja|ne 6. podstawowe 7. niepełne podstawowe 8. nie podlega obowiązkowi szko|nemu

Stwierdzam, żzewyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem

NAZW|sKo | |MlĘ

(MIEJscowosĆ' DATA)

(MTEJSCOWOSc, DATAi

nóózlj' śiila i i'rji'iń óij*ij*.eŃr.j livjliR;;JĄó;;ij ió*;ilość

{WŁAsNoREczNY. czYTELNY PoDPIs WŁAsc|cIELA LoKALu LUB lNNEGo' pobt 'ł ioru oYsPoNuJAcEGo TYTUŁEM PRAWNYM Do LoKALu)'

Stwierdzam wiarygodnośc powyższych danych

lwŁAsNoREczNY' cznELNY PoDPls osoBY zGŁASzAJĄcEJ PoBYT STAŁY)

POUCZENIE

zgłoszenie na|eży wypełnic komputerowo (maszynowo) |ub pismem odręcznym, ko|orem niebieskim |ub

czarnym, drukowanymi l i terami

- W przypadku braku numeru PESEL pozostawia s ię pUSte po|e.
'' Zaznaczyc WłaŚciwe'

'.t w przyp.aoxu braku dotychczasowego |n)e]sca pobytu Stałego na|ezy podac ostatn|e mie]Sce pobytu stałego.
a vi pizypadku braku mió]sca pobytu stałego pozoslaw]a się puste po|e'

zcŁoszENIE PRZYJĘTo

iołill póói'lś uH'i'oŃiił i'ńz',MUJĄcEGo zcŁoszENIE)
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