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   ZAMELDOWANIE (WYMELDOWANIE) OSOBY NA POBYT
   STAŁY LUB CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE, ZGŁOSZE WYJAZDU

POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU  Z WYJAZDU POZA
GRANICĘ RP

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, pokój nr 1 oraz w Biuletynie

informacji  publicznej  Urzędu  w  zakładce   Jak  załatwić  sprawę   (  w  zależności  od  rodzaju
zameldowania lub wymeldowania) „zgłoszenie pobytu stałego”, „ zgłoszenie pobytu czasowego”,
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu
czasowego” , „ zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej”, „ zgłoszenie powrotu z
wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej”.

2. Druk podpisany przez osobę dokonującą zameldowania lub wymeldowania a w przypadku osoby
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub
inna osoba sprawująca faktyczną opiekę, a w przypadku zameldowania potwierdza swoim podpisem
osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu.

3. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł  prawny do lokalu
Druki dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, pokój nr 1 oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd  Gminy i Miasta w Stawiszynie
Stanowisko ds. ewidencji ludności  i  działalności gospodarczej, 
Pokój nr 1
tel. 62 7528079 wew. 33, e-mail   ewidencja.ludnosci@stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawane jest potwierdzenie zameldowania (wymeldowania).
Odmowa zameldowania (wymeldowania) na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące następuje 

w formie decyzji administracyjnej.

OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od  decyzji  odmawiającej  zameldowania  (wymeldowania)  na  pobyt  stały  lub  czasowy  ponad  

3  miesiące  przysługuje  odwołanie  do Wojewody Wielkopolskiego za  pośrednictwem Burmistrza
Stawiszyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z  dnia  24 września  2010r.  o ewidencji  ludności  i  dowodach osobistych (Dz.  U. z 2017

poz.657 tekst jednolity).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i

przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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ludności  i  ewidencji  wydanych  i  unieważnionych  dowodów  osobistych  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).

DODATKOWE INFORMACJE

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI   - 30.03.2017 r.
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