
 
 

 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
w Kuczborku-Osadzie 

KARTA USŁUGI E0W-1 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 
Wersja Nr 1 

Data zatwierdzenia: 
17.09.2012 

Komórka 
organizacyjna: INSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI,OBRONNYCH,WOJSKOWYCH I P/POŻ 

Tel./Fax: TEL. 23 657-62-59 W. 22           FAX.23 657-62-59 
I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldująca się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na 
formularzu tym fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem 
właściciel/najemca lokalu. Wzór formularza – do pobrania w zał. nr 1.  

2. Dowód osobisty osoby meldującej się (w uzasadnionych przypadkach inny dokument potwierdzający 
tożsamość). W przypadku małoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia. 

3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (jeśli pobyt stały był poza gminą 
Kuczbork-Osada). 

DO WGLĄDU: 

1. Tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie 
sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu). NALEŻY OKAZYWAĆ ORYGINAŁ DOKUMENTU 
(nie kserokopię). 

2. Osoby posiadające wojskowe dokumenty osobiste przedstawiają ten dokument w celu zamieszczenia w nim 
stosownych wpisów: 

- mężczyźni: do 50 roku życia a posiadający stopień oficerski do 60 roku życia.  
- kobiety: do 40 roku życia a posiadające stopień oficerski do 50 roku życia. 

            UWAGA! Osoba, której wydano kartę mobilizacyjną podlega wojskowemu szczególnemu obowiązkowi 
meldunkowemu. W związku z tym - jeśli w książeczce znajduje się karta mobilizacyjna, należy przed zameldowaniem 
zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Orylskiej 6 w Ciechanowie, celem zgłoszenia zmiany adresu.                  

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
1. Biuro Ewidencji Ludności  
2. Lokalizacja: Urząd Gminy Kuczbork-Osada,ul. Adama Mickiewicza 7, pok. 11 

Adres e-mail: ugkuczbork@poczta.wp.pl 
 

III. OPŁATY 
Nie ma opłat 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
Niezwłocznie – DO ZAMELDOWANIA NIE JEST WYMAGANE OSOBISTE STAWIENNICTWO W URZĘDZIE 
Po przyjęciu danych niezbędnych do zameldowania osobie wydawane jest zaświadczenie ważne przez okres 2 
miesięcy od daty wystawienia.  

V.  TRYB ODWOŁAWCZY 
Brak 



VI. PODSTAWA PRAWNA 
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze 

zm.).  
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i 

przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i 
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Z 2010 Nr 257, poz. 1743.).     

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 
Każdorazowa zmiana adresu łączy się z koniecznością wymiany dowodu osobistego. 
Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu ważne przez okres 2 miesięcy. 
 
 

 

- Urząd Gminy Kuczbork-Osada, ul. Adama Mickiewicza 7, tel, fax. 23 657-62-59 
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