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1. Nazwisko,l człon
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2' Nazwisko2 człon
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3' lmię(pieMsze)
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(drugie)
4. Imię
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5. Nazwiskorodowe
Imionarodziców:
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6' |mięojca
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7. Im;ęmatk;
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8. Nazwisko rodowe matki
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9. Dataurodzenia
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10.Miejsceurodzenia
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12.Wzrost(*..)

11.Koloroczu
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Płeć (M .ęż-F*' K k"bi"b)

Adres mi€ j sca zamieszkaniana pobyt stały'a w razie.iegobraku - na pob!ń czasowy ponad trzy miesiące:
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14.Kod pocztowy
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,15.
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Pobyt

L__l
Pobytczasowy

Miejscowość
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16.Ulica
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17.Numerdomu
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18.Numerlokalu

Posiadanydokumenttożsamości:
19.Seria
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20.Numer

Wydany przezi
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21.Nazwa
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22. Siedziba

a) podlega wymianie z powodu.. ...

b) zostałutraconyw dniu
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Fotografia
35x45mm

c) przyczyna utraty(kradzież,zagubienie,zniszczenie)
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Do wniosku załączam2 fotografieoraz następującedokumenty:

4.

lJprzedzony o odpowiedzia|nościkarnei z ań. 272 Kodeksu karnego za fałszywe zeznanie, prawdziwość
powyższych danych stwierdzam własnolęcznym podpisem.
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