
Rzeczpospolita

Polska
ELANPS/2

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego / Notification of a change
of permanent residence
Instrukcja wypefniania w 3 krokach / Instruction for completion in 3 steps

1. WYPETNIAJ WIELKIMI LITERAMI / TTII TN CAPITAL LETTERS

Pof a wyboru zaznaczaj / Mark selection boxes with p| tuU I or f

Wypelniaj kolorem czarnym lub niebieskim / Complete in black or blue

Przyklad wypelnionego wniosku znajdziesz na stronie internetowej prowodzonej przez
Ministerstwo Sprow Wewngtrznych i Administracji / Example of the ampleted applicotion moy
befound onthewebsite keptby the Ministry of the lnterior ond Administration

2.

3.

\,

7.

Jeili wyie2d2osz za granicg na stote, wypelnij tylko formularz Zgloszenie wyjozdu poza gronice Rzeczypospolitej Polskiej.
W ten spos6b zostaniesz wymeldowony z obu miejsc pobytu: stolego i czasowego. / lf you go abrood permanently, complete only
the form: Nqtificotion of leaving the territory of the Republic of Poland, This will result in the deletion of permanent gnd temporory residene..

Dane osoby, kt6rej dotyczy zgloszenie / Details of the person to whom the application relates

Nazwisko
Surname

lmie (imiona)
Name (nameg)

Numer PESEL (o ite zostat nadany)
PESEL number(if itwas issued)

Dataurodzenia l-]-_l _ [T-] _ t-T-]]-l
Date of birth

@ dd-mm-rrrr / dd-mm-yyyy

Miejsce urodzenia
Place of birth

2. Adres dotychczasowego miejsca pobytu stalego / Address of the previous place of permanent residence

Ulica
Street

Numer domu
House number

Numer lokalu
Flat number

*'T.''.'i: m [lTI
MiejscowoSi - dzielnica

City - City district

Gmina
Commune

Wojew6dztwo
Voivodeship
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3. Nazwisko i / Surname and first name of the ProxY

wypelnij, jeili pelnomocnik zgloszo wymeldowanie / comptete, if a proxy notifies the deletion

of residence

Nazwisko | |
Surname

lmiq
Name

4. OSwiadczenie, / Statement, signature

Miejscowo5i
Place

Wlasnorgczny czytelnY PodPis
osoby zglaszajqcej

"-rr.-*Tff'J;;::;

";i: m m [-r-iT]
@ dd-mm-rrrr / dd-mm-yyw

oSwiadczam, ie powy2sze dane sq prawdziwe / | hereby certify that the above information
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