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Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej 

  

Nr karty: SO-01-05 

Wymagane dokumenty: 

 podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł 

zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej; 

 poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego; 

 do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do 

lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić; 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem – 

sekretariat. 

Opłaty: 

Opłata w wysokości 10 zł 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem - Bank 

Spółdzielczy Zaleszany o/Radomyśl nad Sanem 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001  

Termin załatwienia sprawy: 

Po złożeniu podania Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony 

lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp. 

Termin załatwienia: 

 nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie 

później niż w ciągu 2 miesięcy; 

 termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku 

zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej 

załatwienia. 
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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U.2015.388) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

Formularze: 

1. Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej – Druk SO-01-05 

Tryb odwoławczy: 

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za 

pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję. 

Uwagi: 

 Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem. 

 Postępowanie dowodowe powinno wskazać, że osoba która ubiega się 

o zameldowanie zamieszkuje w lokalu. 

 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie 

i aktualizację karty: 

Monika Ścipień – Z-ca Kierownika USC 

 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 

Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 


