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Rzeczpospoliia

POi ck a

Wniasek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru miesztańcó§, o1al

reje5tru PfSE:_

lngtru*cja wypełniania w 3 krclłari

1. WYPEŁ§lIA] WlELKIM1 LITERAM1

2. Pola wyŁoru ra:nac:ai 1f tuU rl

3, Wypelniaj kolorem crafnym ]ul, nie bie:kim

1. Dane organu gminy, do którego kierowany jest wniosek

N;zrła organu gntiny

7. Dant wnioskodawcy1}

Wniosek o udostępnienie cl:nych

! z rejestru mieszkańców

! z rejestru PESIL

Typ wniosku

N azvr!sko

lrnią {;miona}

Nazwa

Telefon

§ax

€ -łra iI

korespo nde ncyj ny

Ulica

Nr dołlu

Kod pocżtowy

Kraj

Adres skrylki tPlJĄł

mrl_n Miejscowo{ć

Adres elektronicrnyŹ1

.l./Wu*J/l



3. 3a*ep*łnomocnikawnioskodawcy"

Nazwisko

lrrrlą (imiona)

Nazwa

lele{on

Fax

Ę-mail

Adrer
kor*r!on de n cvjnV

Ullca

Nr doml

Kod pocztowy m rnl Miejscowość

Adres elektronicrnyŻ]

Adres rkrgki ePUAP

4, Dane osoby, której wniosek dotyczy

wni6*adove §kgzuje ieąni" t2 d§n€ o o§bŁ, którei wni§s"t( d§tycz?, którł §q tru ,i}§ri? a łl§r€
poNDĘ Ba jej wyszultgniż *" vskazlnym relestrzł

Nól$i§ko

Poprzednie larwisko

Nazwisiło rodowe

lmię (imiona)

Nr PES!L

Datł urndzenia

Miejsce urłdzenia

lnlię t{m

ln:ię nralki

5*ri; irrr dorvodu
osobiste6o

lnne d"rne

n] m n-r-l l
(,',iłd 

^^,,r,r



o§tet.i€ anBn€ mi€.i§.e rame'iow§ni3

§liru

Nr dłrmu

KOd po€złowy [n n_L]
Nr iokłlu

Miejscowośc

5, Zakr*s źądanych danych o osóbie w3kazan€j w pkt4

i_] adres zanretdcwania na pobyt rtaly

f inne

fl adres zameldowania na potryt cróslwy

łł|nf ż(lkles dony(h qrcflodlonych w reiestrze ptsEt i rcFstrlł mlsslłońcrxolrłślofty żoatatw ó{t.8 urlawy z dnio 24 wrł$ł,s u}7a l.

a e*deaclt .ullnaścl {t}z. u. r 2018 r. poz. 138Z l 154Ą aloż ż żal9 r. psz. óo,73a i 10]6)

6, Ur:sadnienie potrz€3y ury§kania danych

polr)ebd ułyskańło danyth małe wynłko1 z ntsrgsu faktyżn?gó lub nłefłsu plawnźEó. W przyp1dru powolanja slę no n{efęs prcWąy

Wnio5łoddwlo JPJl żobowiąląly *śkilllć podstawę prawńq, ż którgj wywadri upruwnienĘ do tqd§nu udoslępnienia danYch łnną osaby, i ratvty{
dokafrcnĘ potwięfdzQ;{{g lćn interej. PfZy*/odOW€ §ytdlcj€ wlktlnu}qrc na plsndanp lntef{Jł pf§*nego tc: dĄchodftnłe włerzytełnoŚu,

?óbówiq?anl€ §qdu d§ tłrlaażgnio donych osóby pa32ulł.iwanej, tlw§}ąće postępowonie sqdó*e.

7, Załączniki

] dolvód uisłczenia opłaty za udostępnienie danych

Nłe łlotycży p\dmiłlo* wymtenionych w ort. 46 ust. 1

ustowy r dnla 24 wrlŁśĄlo żOla {.0 ewidenc!i ludnośCi

! dokument stwierdzający udzielenie p*łnomocnictwa
wraz z dowodem ui5zczenia opłaty skarbolvej,a jego
zlożenie

Datyczy sytuótji, gdy wnjas].ódOwffi dZ,oł§ prz?z petnofrOtfllk§

n lnne
W ,Z.laąsinn§ći dotycży sytuac]i, gdy potftęba uzysl<ania danych wyntko ż |ntereru prownego

8. Oświadcrtnia,podpisy

Data wypelnienia wniosku

Zobowiązuję rię do ulŁonystania uzylkanych danych wyłącunie do lealilacji calu *ykarrnrjl
w pkt 6 wniolku,

Oświaduam, ie w sprawie, ktćrej niniejsry wnio:ek dotyczy, nie łlożyłam/em wlioskl io organu
, J|

lnn€J gmIny.

m n-] n-rn
()'Eł-.n -uu

Podpi5
wniolt<odawcy albo

p*lnomocnika



podp|! Ur]ędnika

1' 
9,o]urie p.le; ,łnił!1qdi\KĘ ą!bó jćgo pćłnómo(nikó nuoe.u lelefonu, numau faksu i adlćr! e,mll .lć pst obcwqllowe

]l 
wp*łnł, 1u"*], *1.łldrr Ęod< nó gtriyfiryMń€ plrm * lolńie dokurefil§s €l€ktrońicn$ h n3 §keany rżeż Ciebre aore' 5tryrk1 €PUĄF

]]t]i*u,lcl*n,e 
dł(wły włi+ilru o udostqpniefue ddiiych r .€}€!tru Pl§lL,

{) 
S*i.,u 

"q*.łnju,* 
by]!.o lł płvxdiu łlotenia włiolku w fom]e pi§e*!nćj.

§ekcje

Pf:yrlt§ wnia§eŁ § $dogtępn;ćnie d*nyuh jednoltkori.yćh a ]ćjeitru mie*zl*ritjw orłz


