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ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY, NA POBYT
CZASOWY
W
DRODZE
DECYZJI
ADMINISTRACYJNEJ
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Irena Dąbrowska - inspektor
Nr 4
(089) 767-85-25
um@lidzbarkw.pl
i.dabrowska@lidzbarkw.pl
- Podanie o zameldowanie
- Dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte
w podaniu
Wypełniony druk:
- Zgłoszenie pobytu stałego
- Zgłoszenie pobytu czasowego
10,00 zł. – za wydanie decyzji
uiszczona w kasie Urzędu lub na rachunek Urząd Miasta
Lidzbark Warmiński Bank Millennium S.A. O/Lidzbark
Warmiński 52 1160 2202 0000 0000 6193 1458
Do 2-ch miesięcy, w przypadku spraw wymagających
dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się
wydłużyć
Odwołanie wnosi się do Wojewody WarmińskoMazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
Podanie o zameldowanie składa osoba zamieszkująca
w danym lokalu za zgodą właściciela lub najemcy bez
wymaganego zameldowania.
Zameldowanie jest tzw. czynnością materialno-techniczną,
na którą nie służy odwołanie. Ale jeśli zgłoszone do
zameldowania dane budzą wątpliwości np. brak
potwierdzenia pobytu przez właściciela, który np. zmarł
(o dokonaniu zameldowania rozstrzyga urząd w formie
decyzji).
Uwaga: warunkiem zameldowania osoby w lokalu jest
zamieszkiwanie w nim z zamiarem stałego lub czasowego
pobytu. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą
wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga właściwy organart.31 ust.1
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia
13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych
przy
wykonywaniu
obowiązku
meldunkowego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji
z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2467)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.
zm.)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz .U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
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