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Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjno - Oświatowy

Pokój nr 10, tel. 25 758 20 51, e-mail: m.michalczyk@jakubow.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek            730 – 1700

 

wtorek – piątek       730 – 1530

 

czwartek             dzień wewnętrzny
Osoba do kontaktu:

Monika Michalczyk – referent ds. wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych i zdrowia.  

Sposób załatwienia sprawy:

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy NIE DOTYCZY obywateli polskich.

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 innej osoby dysponujacej

tytułem prawnym do lokalu. Przyjęcie zgłoszenia zameldowania powoduje wydanie potwierdzenia

zameldowania.

Wymagane dokumenty:

1. Tytuł prawny dokumentujący prawo do lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić zameldowanie
(akt notarialny, decyzja, umowa najmu);
2. Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
3. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz do pobrania:

Bez formularza

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy:

mailto:sekretariat@jakubow.pl
mailto:m.michalczyk@jakubow.pl


Z chwilą zgłoszenia zameldowania.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji  ludności i  dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139,

poz. 993 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. 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 dnia 28 grudnia 2012 r., poz. 1475)
Informacje dodatkowe

Zameldowanie na okres do 3 miesięcy wygasa z upływem terminu.

Wymeldowanie przed upływem zgłoszonego okresu zameldowania dokonuje się ustnie.

Sporządził:

Monika Michalczyk

Sprawdził: Kierownik Referatu

Justyna Miłaczewska

Zatwierdził
Wójt
Hanna Wocial


