
KARTA USŁUGI 
URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE ul. Rolna 2 

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja Ludności, tel.: (094) 35 – 14 - 038 

       EL. 08 

 

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY 

 

 

 

1. PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 
z późn. zm.). 

2.  FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Potwierdzenie zameldowania 
 

3. WYMAGANE DOKUMENTY 
1) Wniosek - Zgłoszenie pobytu stałego - DRUK E-1 dostępny w USC Ustronie Morskie – Ewidencja 

Ludności (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).  
2) Załączniki:  

    poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski, (jeżeli takie 
posiadał)  

3) Do wglądu:  

    paszport  

    karta pobytu lub decyzja na osiedlenie się 

    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:  

 umowa cywilno - prawna (akt notarialny),  

 odpis z księgi wieczystej,  

 decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu),  

 w przypadku dziedziczenia; prawomocne Postanowienie Sądu o nabyciu spad-ku,  

 inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu  

4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 

5. WYSOKOŚĆ OPŁAT 

Nie pobiera się 
 

6. TERMIN ODPOWIEDZI 

Od ręki po złożeniu wniosku 
 

7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA 

USC w Ustroniu Morskim – Ewidencja Ludności 
 

8. TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie przysługuje 
 

9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW 

USC w Ustroniu Morskim – Ewidencja Ludności 
 

10. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu 
zamieszkiwania dokonane przez najemcę lub właściciela lokalu.  

2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy lub właściciela, którzy muszą okazać 
dokument stwierdzający tożsamość.  

3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać 
zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku 
(pomieszczenia) mieszkalnego, wydane przez organ nadzoru budowlanego.     

                                                                                                                                          
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    

 

  Opracował: ORIV 

Ewa Oksenfeld 
Data: 30.06.2012r. 

 
 

  Zatwierdził: Sekretarz Gminy 
Tomasz Grobla 
Data: 01.07.2012r. 

 

 



 

 

 

 

DRUK USC-EL 8 

 

                                                                         

                                                                 Ustronie Morskie, dn. .............................. 
 

Nazwisko, imię ............................................ 

Adres .......................................................... 
 .................................................................... 

 

 

PESEL  
 

URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE 
UL. ROLNA 2 

 

 

 

WNIOSEK 
 

o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w wybranych bazach danych i rejestrach 

 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia*: 

 o wspólnym zameldowaniu na terenie Gminy Ustronie Morskie*. 
 

Powyższe zaświadczenie jest niezbędne celem przedłożenia................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

                                                 ................................................. 
                                           ( podpis wnioskodawcy) 
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