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UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, pokój nr 6 oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej w zakładce Jak załatwić sprawę
2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej, 
Pokój nr 6
tel. 62 7528079 wew. 23,  e-mail  ewidencja.ludnosci@ stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawane jest zaświadczenie.
OPŁATY
17,00 zł za wydanie zaświadczenia. 

Opłatę  należy  uiścić  na  rachunek  Bank  Spółdzielczy  w  Pleszewie  O/Stawiszyn
nr  82 8407 0003 0500 0101 2000 0005
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od  postanowienia  w  sprawie  odmowy  wydania  zaświadczenia  przysługuje  zażalenie  do  Wojewody

Wielkopolskiego, za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna, w terminie 7 dni od daty doręczenia
postanowienia. 

PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U . z 2018 r., poz 1382 z późn. zm.)
2. Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

DODATKOWE INFORMACJE
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności wydaje się na żądanie osób fizycznych lub prawnych.
Zaświadczenie wydaje się jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba, która ubiega się o zaświadczenie ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu

określonych faktów lub stanu prawnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI  - 12.03.2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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