ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY
PONAD 3 MIESIĄCE

Miejsce załatwienia sprawy –
komórka lub osoba odpowiedzialna

Ewidencja ludności
Ewa Smyka – z-ca kierownika USC
pokój nr 2 /parter/, tel. 13 43 540 80 wew. 102

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy




Potrzebne dokumenty



Numer karty:
II /15

Paszport, wiza a w przypadku braku obowiązku posiadania wizy dokument
podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu albo
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzja
o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub nadaniu statusu uchodźcy
w Rzeczpospolitej Polskiej,
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu
obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt
czasowy (członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej przedstawia dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt lub
zezwolenie na pobyt czasowy).
Właściciel budynku (mieszkania), gdzie zatrzymuje się cudzoziemiec przedstawia
tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się i przedłożenia wymaganych dokumentów

Informacje dodatkowe –
o czym warto wiedzieć

Obowiązku meldunkowego należy dokonać osobiście w obecności właściciela lokalu.
Właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdza
pobyt w tym lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje
Art. 23 i 26 ust. 3,4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Podstawa prawna
Formularze do pobrania

Wniosek o zameldowanie cudzoziemca

Urząd Gminy Korczyna
ul. Rynek 18A, 38 - 420 Korczyna,
tel. 13 43 540 80, fax 13 43 540 96
e-mail: gmina@korczyna.pl
NIP 684 20 20 733
REGON 000548117
Nr konta bankowego: 97 8642 1083 2002 8307 0679 0001
Godziny otwarcia Urzędu: 730 – 1530
Zaktualizowała:

Ewa Smyka

26.06.2013

Sprawdziła:

Elżbieta Rak

04.07.2013

Zatwierdził:

Jan Zych

11.07.2013

