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 Tytuł sprawy
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
 Wymagane dokumenty
Wypełniony druk: Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej meldującej się osoby)
Załączniki:
- zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania potwierdzone przez Wojskową Komendę
Uzupełnień przed dokonaniem obowiązku meldunkowego (dotyczy osób posiadających kartę
mobilizacyjną),
- oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka, w przypadku gdy
dziecko zamieszkuje w innym miejscu,
- poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego, gdy osoba przybyła
spoza gminy Wielgomłyny,
Do wglądu:
- dowód osobisty,
- książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej),
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi
wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł
prawny do lokalu),
- akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego
(dotyczy przybyłych spoza gminy Wielgomłyny),
- prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (w przypadku, gdy
rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego)

 Opłaty
Opłat nie pobiera się

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Stanowisko d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i informacji niejawnych, pokój nr 4

 Termin załatwienia sprawy
Zameldowania dokonuje się bezzwłocznie

 Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r.
w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i
wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych (Dz. U. nr 236, poz. 1999),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (tekst jedn. z 2002r. nr 21, poz. 205, z późn. zm.)
Urząd Gminy w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
tel. (0-44) 787-10-87, fax. (0-44) 787-10-82

WWW: http://www.wielgomlyny.pl
e-mail: gminawielgo@poczta.onet.pl

KARTA INFORMACYJNA

Nr EW/02

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

strona 2/2

 Tytuł sprawy
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 Inne informacje
Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby
zgłaszającej pobyt stały, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem
prawnym do lokalu.
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.
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