Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały – zgłoszenie
Podstawa prawna:
• Art. 23, art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 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 2012 r., poz. 1475);
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282
z późn. zm.)
Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Lubrańcu
Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec
Pokój nr 4 w godz. 800 – 1600
tel. (54) 286 20 13 wew. 14
Wymagane dokumenty:
• wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzonym przez najemcę lub
właściciela lokalu faktem pobytu stałego w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,
• do wglądu odpowiedni dokument, z którego wynika najem lub własność do lokalu,
• karta pobytu lub ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego
tożsamość i obywatelstwo *.
Opłaty:
Brak
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
Jednostka odpowiadająca:
1.Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pani Jolanta Osmólska
Urząd Miejski w Lubrańcu
Pokój nr 4
tel. (54) 286 20 13 wew. 14
Uwagi:
*Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z:
– udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– udzieleniem ochrony uzupełniającej,
– statusu uchodźcy lub
– zgody na pobyt tolerowany albo
– zezwolenie na osiedlenie się,

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej,
– udzieleniu w Rzeczpospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub
– zgody na pobyt tolerowany.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub
inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu
członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

