10. Dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ***):
Odcinek ”A”

Nr PESEL

(nazwa, seria i numer dokumentu to¿samoœci,

P³eæ M / K*)

ZG£OSZENIE

przez kogo wydany)

WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
PONAD 2 MIESI¥CE
1

(nazwisko i imiê / imiona)

2.

4.

(nazwisko rodowe)

M ¯

(imiona i nazwiska rodowe rodziców)

M ¯

czytelnie

5. Data i miejsce urodzenia
6. Adres pobytu sta³ego:

(miejscowoœæ-dzielnica,

ulica

gmina

nr domu

(miejscowoœæ-dzielnica,

gmina

nr domu

M ¯

województwo)

nr lokalu

województwo)

nr lokalu

data

8. Wykszta³cenie*): 1.wy¿sze 2.policealne 3.œrednie 4.zasadnicze
zawodowe 5.gimnazjalne 6.podstawowe 7.niepe³ne podstawowe
lub nie podlega obowi¹zkowi szkolnemu
9. Obowi¹zkowi wojskowemu**):
a) podlega - nie podlega
b)
c)

13.

(nazwa kraju i data wyjazdu na pobyt czasowy ponad 2 miesi¹ce za granicê****)

dnia

(data i podpis osoby wymeldowuj¹cej siê)

*)
**)
***)
****)

3.

(podpis pracownika)

W³aœciwe otoczyæ obwódk¹.
Nie dotyczy cudzoziemców.
Cudzoziemiec wpisuje oznaczenie karty pobytu.
Wype³nia siê dobrowolnie w przypadku wymeldowania z powodu wyjazdu
za granicê na pobyt czasowy ponad 2 miesi¹ce.

(WKU, w której ewidencji osoba pozostaje)

4. Data i miejsce urodzenia
5. Adres i data opuszczenia miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesi¹ce
lub adres zamierzonego pobytu za granic¹ i data wyjazdu:
(miejscowoœæ/dzielnica , gmina

Nr PESEL

2.

Zg³oszenie przyjêto

Wiarygodnoœæ powy¿szych danych
stwierdzam w³asnorêcznym podpisem:

(stopieñ wojskowy, seria, nazwa i nr wojskowego dokumentu osobistego
lub poœwiadczenia o zg³oszeniu siê do rejestracji przedpoborowych)

Odcinek ”B”
wype³nia pracownik Urzêdu
(odcinek dla Urzêdu miejsca pobytu sta³ego)

1.

Data i miejsce
urodzenia

M ¯

(rok, miesi¹c, dzieñ)

7. Adres i data opuszczenia miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesi¹ce

ulica

P³eæ

Nazwisko i imiona

(nazwisko i imiona poprzednie)

3.

Wype³niaæ

11. Obywatelstwo:

12. Dzieci do lat 18 lub osoby znajduj¹ce siê pod prawn¹ lub faktyczn¹
opiek¹ podlegaj¹ce wymeldowaniu, nieposiadaj¹ce tymczasowych
dowodów osobistych:

ulica

województwo)
nr domu

nr lokalu

data

(nazwisko i imiê / imiona)

6. Obywatelstwo:
(nazwisko rodowe i z poprzedniego ma³¿eñstwa)
(imiona i nazwiska rodowe rodziców)

7.

(nazwa, seria i numer dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby melduj¹cej siê)

(data i podpis pracownika)

