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ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 

Nazwa wydziału: 
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 
 

Osoba odpowiedzialna:  Grażyna Rak, pok. 117 (I piętro), tel.61 8100-646, a.wojciechowska@komorniki.pl  
 

Wymagane dokumenty: 

 
1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł 

tego obowiązku dokonać w trybie czynności materialno-technicznej oraz:  
2. Wypełniony formularz (druk) meldunkowy 
3. Dokumenty motywujące konieczność zameldowania (np. zaświadczenie 

lekarskie, oświadczenie najemcy lokalu itp.), 
4. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu), 

którego kserokopię należy dołączyć do podania. 

Opłaty: Usługa podlega opłacie skarbowej – 10 zł. 

Termin odpowiedzi: W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy do Wojewody w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania decyzji. Na decyzję organu odwoławczego można wnieść skargę 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.  
 

Podstawa prawna: 

1. Art. 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). 

2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 
1635). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).  

Uwagi: 

 
1. O dokonaniu zameldowania w drodze decyzji organ gminy rozstrzyga, jeśli 

zgłaszane dane budzą wątpliwości.  
2. Po złożeniu podania organ gminy przeprowadza szczegółowe postępowanie 

wyjaśniające polegające m. in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych 
przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy 
Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Centrum Informacji 
Kryminalnych, Centralne Biuro Adresowe w Warszawie, przeprowadzeniu 
rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.  

 


