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KARTA USŁUG
NR EL/03

WYDANIE 2

Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców
oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców


Podstawa prawna



Komórka
odpowiedzialna

Sposób załatwienia
sprawy
Wymagane dokumenty

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (
Dz.U.2016 poz. 722 t.j)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2016.1827 j.t)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23)

Stanowisko ds. ewidencji ludności,
Urząd Gminy Hyżne
III piętro, pokój nr 16,
Tel. 17 23 045 73
 Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz
rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 Wniosek / podanie osoby zainteresowanej
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie
zaświadczenia (w zależności o wskazania potrzeby
uzyskania danych)
 Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości (jeżeli wnioskodawca zgłasza się
osobiście)

Formularz do pobrania
Opłaty

Druk zaświadczenia o zameldowaniu
Opłata :
- za wydanie zaświadczenia wynosi 17,- za pełnomocnictwo – 17 ,Płatne w kasie Urzędu Gminy w Hyżnem lub na konto Urzędu BS
w Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001

Czas załatwienia
sprawy

Jeżeli jest to możliwe – bez zbędnej zwłoki jeżeli sprawa wymaga
zgromadzenia niezbędnej dokumentacji – do 7dni
Udostępnienie danych oraz decyzje wydawane są w terminie 30 dni
od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy



Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia o
żądanej treści służy zażalenie do Wojewody Podkarpackiego
za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia stronie.

Inne informacje






Opracowała:
Edyta Bialic
Inspektor
dnia 02.12.2016 r.

Wójt Gminy Hyżne jako organ prowadzący rejestr
mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, na
wniosek zainteresowanej osoby, wydaje zaświadczenie
zawierające pełny odpis danych tej osoby przetwarzanych
przez ten organ.
Z rejestrów tych, wydaje się również, na wniosek
właściciela-najemcy mieszkania, zaświadczenie o braku osób
zameldowanych pod danym adresem.
Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
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