Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający
ponad 3 miesiące
Podstawa prawna:
•
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
•
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 267);
•
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1282
z późn. zm.);
•
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz
prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych (Dz. U. z 2012r., poz.1475).
Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Lubrańcu
Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec
Pokój nr 4 w godz. 800 – 1600
tel. (54) 286 20 13 wew. 14
Wymagane dokumenty:
•
dokument dotyczący stanu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
•
pisemny wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z uzasadnieniem faktycznym,
•
wypełniony formularz wniosku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu
czasowego trwające ponad 3 miesiące” - odrębny dla każdej osoby,
•
dowód osobisty (do wglądu).
Opłaty:
Opłata skarbowa:
– za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł (dowód wpłaty należy dołączyć do
wniosku),
– za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Opłaty należy dokonać w kasie tutejszego urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Lubrańcu,
Bank Spółdzielczy w Lubrańcu Nr 25 9559 0004 0000 3043 2000 0003
Termin załatwienia sprawy:
30 dni, w sprawach skomplikowanych 60 dni
Jednostka odpowiadająca:
1.Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pani Jolanta Osmólska
Urząd Miejski w Lubrańcu
Pokój nr 4
tel. (54) 286 20 13 wew. 14

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, Oddział Zamiejscowy
we Włocławku ul. Brzeska 8, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków
formalnych.

