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I. Miejsce i sposób załatwienia sprawy.
1. Wnioski składane są w Biurze Obsługi.
2. Sprawę rozpatruje Wydział Spraw Obywatelskich.
3. W formie dokonania czynności zameldowania i wydania poświadczenia zameldowania
II. Termin załatwienia sprawy
Od ręki.
III. Wymagane dokumenty.
1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości.
3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu, akt
notarialny nabycia lokalu, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu lub inny dokument, z
którego wynika prawo do dysponowania lokalem.
IV. Opłaty
Nie pobiera się.
V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
VI. Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 tekst
jednolity).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w
sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. nr 220 poz. 1306 z późn. zm.).
VII. Uwagi
1. Zameldowanie na pobyt stały może być dokonane z równoczesnym wymeldowaniem się z
dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.
2. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje
zameldowanie. Zameldowanie następuje na adres matki lub ojca, podany w Urzędzie
Stanu Cywilnego przy zgłaszaniu dziecka.
3. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, za
pełnomocnictwo obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17 zł. – z tej opłaty zwolnione są
pełnomocnictwa udzielone małżonkom, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu.
4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy
wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią
faktyczną opiekę.
5. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały należy dokonać najpóźniej w 30 dniu, licząc od
dnia przybycia do tego miejsca.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Karty informacyjne i formularze do pobrania na stronie www.szprotawa.pl

Strona: 1/1

