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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zameldowanie na pobyt czasowy.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Formularz “Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. Formularz do pobrania
na stronie internetowej www.prabuty.pl lub w biurze Ewidencji Ludności pok. nr 3).
2. Dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość
przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.
3. Potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
dokonane na formularzu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
Nie pobiera się.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, Ewidencja Ludności pok. nr 3 parter, w godz.
wtorek – piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00
6. OSOBY DO KONTAKTU
Joanna Stępka, tel. 55 262 41 61, e-mail: ewidencja@prabuty.pl
7. TERMIN ZAŁATWIENIA
Bez zbędnej zwłoki.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

9. PODSTAWA PRAWNA
•

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze 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. z 2010 r. Nr 257, poz. 1743).

10. UWAGI
•
•

•

•
•
•

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy otrzymuje potwierdzenie
zameldowania, ważne do czasu upływu jego terminu.
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może
dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba do tego
uprawomocniona.
Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego
trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać
odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące.
Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres
nieprzekraczający 3 miesięcy.
Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie
gminy, w obecności właściciela lub najemcy lokalu, przedstawiając dokumenty tożsamości
oraz tytuł prawny do lokalu.
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