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Nazwa usługi WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów
realizujących zadania publiczne ; 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wymagane
dokumenty

Wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  o  zameldowaniu/wymeldowaniu  (załącznik  –
wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  o  zameldowaniu/wymeldowaniu/braku  osób
zameldowanych - formularz do pobrania w urzędzie w biurze obsługi klienta lub na
bip.um.zarow.pl). 

Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

Miejsce wykonania
usług

- Urząd Stanu Cywilnego w Żarowie,  ul. Zamkowa 2 – stanowisko ds. Ewidencji
  Ludności, nr telefonu /74/ 3067368
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30, 
  wtorek od godz. 8.00 do 16.00 

Opłaty Za wydanie zaświadczenia  np.  o  zameldowaniu,  wymeldowaniu,  braku/ilości  osób
zameldowanych w lokalu- 17 zł,

za udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł, 

za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego
zaświadczenia – 17 zł 

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa  ustawa z dnia 16
listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: 
- gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie ( parter) 
- przelewem na konto : 

88 1090 2369 0000 0001 4749 4019 
Santander Bank Polska S.A. oddział Żarów podając w tytule przelewu rodzaj 
dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument 
dotyczy (np. wydanie zaświadczenia o zameldowaniu Adam Kowalski).

Tryb odwoławczy Na postanowienie  o odmowie  wydania zaświadczenia  bądź zaświadczenia  o treści
żądanej przez wnioskodawcę przysługuje zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego we
Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Żarowa  w terminie 7 dni od doręczenia
postanowienia, (zażalenie można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie Miejskim w Żarowie).

Termin załatwienia   Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Uwagi Zaświadczenie  wydaje  się  osobie,  której  dane  dotyczącą  lub  osobie  posiadającej
upoważnienie.
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