KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

EW-29
OR.0143.35.2012

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności- II piętro, ul. Artura Grottgera 7, pokój 26, 28,
tel. (+48) 68 47 51 826, 68 47 51 828; e-mail:sprawyobywatelskie@um.zielona-gora.pl
WYMAGANE DOKUMENTY:
sporządzony samodzielnie wniosek osoby zainteresowanej zawierający następujące dane:
- informację o zamieszkiwaniu na stałe lub przebywaniu czasowym pod adresem wskazanym we wniosku,
- określenie daty, od kiedy osoba przebywa pod tym adresem,
- wskazanie czy pobyt ma charakter stały czy czasowy,
- wskazanie przyczyny braku możliwości zameldowania w trybie przyjęcia zgłoszenia meldunkowego,
- wskazanie nazwisk i imion osób, posiadających tytuł prawny do lokalu i ich adresów,
- wskazanie dowodów na poparcie twierdzeń, zawartych we wniosku w przypadku świadków - podanie ich
dokładnych imion, nazwisk i adresów z kodami pocztowymi,
wypełniony druk zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy wg obowiązującego wzoru
dostępny:
- w Wydziale Spraw Obywatelskich Referacie Ewidencji Ludności ul. Artura Grottgera 7 (II piętro)
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 (parter, informacja ogólna) lub
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w urzędzie?- Dowody osobiste i meldunki,
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
w terminie miesiąca zgodnie z prawem.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
decyzja administracyjna:
doręczana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
odebrana osobiście w terminie uzgodnionym z prowadzącym sprawę.
OPŁATY
opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
opłatę skarbową można uiścić:
- wpłacając w kasie Urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter) lub w pok. 27 przy ul. Grottgera 7 w Zielonej Górze,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
- wpłacając w oddziale banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze, wykaz placówek banku, w których można
dokonać wpłaty na rzecz Urzędu bez prowizji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak
załatwić w urzędzie?- Podatki i opłaty lokalne.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołanie rozpatruje Wojewoda Lubuski,
adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra,
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
DODATKOWE INFORMACJE
zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej dokonywane jest w przypadku braku możliwości
zameldowania w trybie czynności materialno-technicznej poprzez przyjęcie zgłoszenia meldunkowego na
zasadach, opisanych w kartach usług publicznych EW- 22 (zameldowanie na pobyt stały) i EW- 25
(zameldowanie na pobyt czasowy),
konieczność rozstrzygnięcia o zameldowaniu w drodze decyzji występuje w praktyce, gdy osoba
posiadająca tytuł prawny do lokalu nie potwierdza pobytu na zgłoszeniu meldunkowym, względnie gdy nikt nie
posiada tytułu prawnego do lokalu,
postępowanie w sprawie zameldowania może być wszczęte z urzędu w przypadku, gdy występują
wątpliwości w zakresie prawdziwości przedstawionych danych na zgłoszeniu meldunkowym, przykładowo:
danych o miejscu pobytu,
decyzja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy wydawana jest po ustaleniu, że osoba faktycznie
przebywa pod adresem z zamiarem stałego lub czasowego pobytu.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia
wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z
2017 r. poz. 2411)

Kierownik Referatu
Ewidencji Ludności
opracowano 28.12.2017 r.

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich
sprawdzono 02.01.2018 r.
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