URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr OSO-02
REFERAT
NAZWA USŁUGI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
WYMELDOWANIE / ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
Ewidencja Ludności pok. Nr 4
Agnieszka Kucharz
Tel. (041) 3841048 wew. 32
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. Z
2010 r., nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) - art. 31 i 35 w nawiązaniu do
art. 24 - 30
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o wymeldowanie z miejsca/zameldowanie w miejscu pobytu
stałego OSO-W02, OSO-W02a (do pobrania w pokoju nr 4)
 Kserokopia dokumentu świadczącego o prawie do budynku (np. akt
własności, pozwolenie na budowę, umowa najmu, odpis z ksiąg
wieczystych lub nr elektronicznej księgi wieczystej założonej dla
działki zabudowanej, itp.)
 Do wglądu:
 Dowód osobisty
 Dokumenty na poparcie wniosku (np. wyrok sądu orzekający
eksmisję, protokół z egzekucji komorniczej, wyrok sądu
orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego, postanowienie o
podziale wspólnego majątku, itp.)
OPŁATY
Opłata skarbowa od decyzji administracyjnej – 10,00 zł. Ustawa z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r, poz. 1628 ze zm.).
TERMIN ZAŁATWIENIA
 Do 150 dni – w sprawach, w których wymagane jest powołanie przez
sąd przedstawiciela
 W pozostałych sprawach – do 120 dni.
SPOSÓB ODWOŁANIA
Zażalenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wójta
Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
UWAGI
➢ W
przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w pokoju nr 4.
➢ Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję
w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu
stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła
obowiązku wymeldowania się. Opuszczenie musi mieć charakter
dobrowolny, bez zamiaru kontynuacji stałego pobytu.
➢ Jeżeli zgłaszane dane budzą wątpliwości /np. w braku potwierdzenia
zamieszkiwania przez właściciela/, organ wszczyna postępowanie
administracyjne w celu wyjaśnienia sprawy
i wydaje decyzję, w której dokonuje zameldowania lub odmawia
dokonania zameldowania
➢ Decyzję Wójta doręcza się stronom na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Sporządził:
Jeżowska Agnieszka

Sprawdził:
Kucharz Agnieszka

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

