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ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU

Miejsce
załatwienia

sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich
Marzena Kurowska – podinspektor d/s ewidencji ludności
pokój nr 110 – I piętro, tel. (34) 3575100 wew. 39
godziny pracy: poniedziałek – 8.00-17.00
                      wtorek – czwartek – 7.30-15.30
                      piątek 7.30- 14.30

Wymagane
dokumenty:

- podanie o wydanie zaświadczenia
- dowód osobisty (do wglądu), a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie
   tożsamości
- pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu,

po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu
   potwierdzającego tożsamość

Opłaty:

17 zł – za wydanie zaświadczenia

* opłata w kasie Urzędu Miejskiego na kwit lub na rachunek bankowy: BS Leśnica O/ D-ń nr 89 8907
  1047 2005 4000 0765 0011 (w rubryce tytułem wpisać „za zaświadczenie”)

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd poza
granice RP lub powrót z wyjazdu poza granicę działa przez pełnomocnika).

* opłata w kasie Urzędu Miejskiego na kwit lub na rachunek bankowy: BS Leśnica O/ D-ń nr 89 8907
  1047 2005 4000 0765 0011 (w rubryce tytułem wpisać „za pełnomocnictwo”)

Opłata  skarbowa  za  złożenie  pełnomocnictwa  nie  dotyczy pełnomocnictwa  udzielonego  małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin
załatwienia

sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin do 7 dni od daty złożenia podania,  jednak w większości  przypadków
wydawane są od razu w dniu złożenia podania.

Tryb
odwoławczy:

Na  postanowienie  odmawiające  wydania  zaświadczenia  przysługuje  zażalenie.  Zażalenia  wnosi  się  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa
prawna:

-  Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.)
-  Rozporządzenia  MSW z  dnia  13  grudnia  2017r.  w  sprawie  określania  wzorów  i  sposobu  wypełniania

formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411)
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze

zm.)
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)
-  Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(Dz. U z 2017r. poz. 570 ze zm.)

Informacje
dodatkowe: Wniosek składa się  osobiście  lub przez pełnomocnika  legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym  

w  formie,  o  której  mowa  w  art.  33  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  –  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej  lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
środków  komunikacji  elektronicznej,  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  17  lutego  2005r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570).

mailto:urz%C4%85d@dobrodzien.pl
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_1.pdf
http://www.dobrodzien.pl/


Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Dowód wpłaty dołączamy do wniosku, jeżeli wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest
zwolnione od wniesienia tej opłaty (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z
2018r. poz. 1044 ze zm.) nie wymaga się dołączenia dowodu wpłaty.

Za  osobę  nieposiadającą  zdolności  do  czynności  prawnych  lub  posiadającą  ograniczoną  zdolność  do
czynności prawnych wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca
nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Formularze
wniosków
i druki do
pobrania:

Podanie o wydanie zaświadczenia może pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich – pokój nr 110, bądź
skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

Opracował(a): Marzena Kurowska – inspektor ds. ewidencji ludności, dn. 03.01.2019r.
Aktualizował(a): Marzena Kurowska – inspektor ds. ewidencji ludności, dn. 03.01.2019r.
Zatwierdził(a): Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, dn. 03.01.2019r.


