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WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE ZAMELDOWANIA W LOKALU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich
II. PODSTAWA PRAWNA:
−
ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz.722 z późn.zm.)
−
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
−
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
−
Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zameldowania w lokalu.
−
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
− Do wglądu dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający prawo własności do lokalu.
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa – 17 zł
płatne gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta czynnych: poniedziałek w godz.7.45 – 17.30, od wtorku do piątku
w godz.7.45 – 15.00, w opłatomacie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank
Śląski S.A. o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 12 pracuje: poniedziałek w godz. 7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zaświadczenia o stanie zameldowana w lokalu.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia osobie wnioskującej przysługuje zażalenie do Wojewody
Mazowieckiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o
odmowie wydania zaświadczenia.
UWAGI:
Do odbioru zaświadczenia konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem,
które może potwierdzić tożsamość osoby.
Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) Obowiązek
zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

