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Karta usług 
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE 

Urząd Gminy Mszana Dolna 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD TRZY MIESIĄCE 

Wersja 4 

Kategoria spraw Ewidencja ludności, dowody osobiste 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Bogumiła Chalcarz 
I Pietro, Pok. Nr 29 
Tel: 18 3310009 wew.128 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
I Piętro, pok. Nr 29 
 tel: 183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl 
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

Wymagane dokumenty Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 
miesiące” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla 
dziecka), 
Do wglądu: 
Ø dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach –inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości, 
Ø odpis skróconego aktu urodzenia (osoba niepełnoletnia nie 
posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość) 
Ø wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa, potwierdzenie 
zgłoszenia się do rejestracji) – osoby podlegające wojskowemu 
obowiązkowi meldunkowemu, 
Ø decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu lub akt własności budynku 
mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej), 
Ø w przypadku dokonania zameldowania w budynku nowo 
wybudowanym należy okazać „ zawiadomienie o nadaniu numeru  
porządkowego budynku- domu” 
Ø W przypadku zameldowania jedynie osoby niepełnoletniej należy 
przedłożyć prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu 
osoby niepełnoletniej lub opiekuna prawnego. Za osobę niepełnoletnią 
obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy  lub 
opiekun. 

Informacje o opłatach Brak 
Obowiązujące terminy Niezwłocznie przy zgłoszeniu 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 
Podstawy prawne/ 
procedury 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006 r. z późn. zm.)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych 
niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenie 
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów 
osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999), sprostowanie ( Dz.U. z 2003r. Nr 
38, poz. 333).  
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tekst. jedn.:  Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z 
późn. zm.)Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 241 poz. 2416 ze zm.). 
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