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Karta usług 
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY 
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Urząd Gminy Mszana Dolna 

 
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 

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 

Øwypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający 
potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot 
dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z 
oznaczeniem daty jego złożenia, 

Øzaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na 
pobyt stały, 

Ø	dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające 
dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia), 

Ø do wglądu 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, 
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 - 
Dodatkowe 
informacje 

Zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ 
gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko 
faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy, na 
podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez urząd 
stanu cywilnego, który sporządził akt, bez konieczności wypełniania formularza 
„zgłoszenie pobytu stałego”, datą zameldowania jest data sporządzenia aktu 
urodzenia, w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności 
zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub 
faktyczny albo inna osoba, za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do 
czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel 
ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę. 

Podstawy prawne/ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

mailto:gmina@mszana.pl


 
Sporządził/a: Marta Wcisło, Podinspektor ds. obsługi klienta 
Zatwierdził/a: Bogumiła Chalcarz, Inspektor ds. ewidencji ludności 
 
 
 

procedury (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Ustawa z dnia 
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i 
przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz 
prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743). 

 


