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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
ważnego na czas trwania meldunku.
II. Termin załatwienia sprawy
Od ręki.
III. Wymagane dokumenty.
Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela
państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności
właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, zgłaszając
wymagane ustawą dane oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
IV. Opłaty
Nie pobiera się.
V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
VI. Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst
jednolity Dz. U.z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
VII. Uwagi:
1. Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli
polskich.
2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem
Konfederacji Szwajcarskiej oraz niebędący członkiem rodziny takiego cudzoziemca
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w
miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia
przybycia
do
tego
miejsca,
chyba,
że
jego
pobyt
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
3. Wskazany powyżej cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3
miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązany zgłosić
się w urzędzie gminy dokonać ustnego zgłoszenia wymeldowania się najpóźniej w dniu
opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy
odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie
powstaje.

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