KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE, Plac Tadeusza Kościuszki 1
tel. (84) 68-21-095, fax (84) 68-21-030.
Wydanie z dnia 15.10.2019
REFERAT

NUMER

NAZWA

RSO - 10

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE
ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY

RSO

Podstawa prawna: -ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1397),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie
określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku
meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2411)
- ustawa z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2096)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1000)
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy z własnoręcznym podpisem oraz opisem
przyczyn braku możliwości przedstawienia potwierdzenia jej pobytu przez właściciela lub inny
podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
2. Wypełniony formularz ,,Zgłoszenie pobytu stałego’’ lub ,,Zgłoszenie pobytu czasowego’’
OPŁATY:
Za wydanie decyzji administracyjnej – 10zł.
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:
Termin załatwiania sprawy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego
 do miesiąca czasu - wydanie decyzji administracyjnej
 w przypadkach szczególnie zawiłych – do 2 miesięcy
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie
załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując
nowy termin załatwienia sprawy.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za
pośrednictwem Burmistrza Szczebrzeszyna.
Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym jest zwolniona z opłaty skarbowej.
DODATKOWE INFORMACJE:
Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku potwierdzenia pobytu przez właściciela lub inny
podmiot dysponując tytułem prawnym do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na formularzu
zgłoszenia pobytu.
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