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PODSTAWA PRAWNA 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku - o ewidencji ludności i dowodach  osobistych ( t. j.  Dz. 
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami). 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Formularze wniosków o zameldowanie na pobyt czasowy można pobrać w pokoju  
nr 15(piętro), bądź w Punkcie Informacyjnym (parter). 
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY        

1. Wniosek zgłoszenia pobytu stałego(odrębnie dla każdej osoby meldującej się, również dla   

dziecka), 

2. Załączniki: 

- zaświadczenia o wymeldowaniu  się  z poprzedniego miejsca pobytu stałego (odrębnie dla 

każdej osoby meldującej się), 

- oświadczenie obojga rodziców ustalające   miejsce pobytu stałego dziecka 

  złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika urzędu w  przypadku gdy dziecko    

zamieszkuje w innym miejscu, 

3. Do wglądu: 

 dowód osobisty 

 książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej), 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tj. akt notarialny, wypis z księgi 

wieczystej, umowa najmu) 

 w nowo wybudowanym domu (dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu 

numeru) 

                                                                                                                                                         

III. OPŁATY 
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom. 
 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
1. Przedstawienie zaświadczenia o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. 
2. Zgłoszenie danych osobowych przez wypełnienie stosownego druku zameldowania na 

pobyt stały oraz podpis formularza 
3. Wprowadzenie danych do systemu informatycznego (wprowadzenie terminarza) 
4. Zgłoszenie zmiany do urzędu miejsca ostatniego pobytu stałego (sprowadzenie KOM) 
5. Zgłoszenie zmiany miejsca pobytu do WKU 
6. Wydanie poświadczenia zamieszkania. Poświadczenie to jest ważne przez 2 miesiące. To 

czas przewidziany na wymianę dowodu osobistego. Jeżeli po upływie 2 miesięcy 
poświadczenie nadal będzie potrzebne to należy złożyć w ewidencji ludności podanie wraz 
z dowodem osobistym do wglądu. W takim wypadku opłata za ponowne wydanie 
poświadczenia wynosi 17 zł. 
 

 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

       Niezwłocznie (od ręki) 
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VI. TRYB ODWOŁAWCZY 
       Odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. w ciągu 14 dni. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela /współwłaścicieli/ 

lub najemcy budynku, którzy muszą okazać dokumenty stwierdzające tożsamość oraz 

akt własności lub najmu. 

     
VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 15 (piętro), tel. (95) 7287524 
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Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz 

 

http://www.santok.pl/santok/procedury/wnioski/51_zamel_stale.pdf

