
Karta usługi - SO

NAZWA USŁUGI:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH, REJESTRU
MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

I. PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia  14  czerwca 1960r.  –  Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz.  U.  z
2013r. poz. 267 ze zm.).

 Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).

 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4. Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o
ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).

Każda  osoba,  której  dane  są  przetwarzane  w  Rejestrze  Dowodów  Osobistych  lub  w  rejestrze
mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców, może wystąpić do organu gminy o wydanie
zaświadczenia o własnych danych.

III. OPŁATY:

 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Obowiązek wniesienia  opłaty skarbowej  powstaje  z  chwilą  złożenia  wniosku o wydanie
zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka
6, pokój nr 10 (kasa czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 z
wyjątkiem wtorku w godz. 8.00-16.00).

 17 zł –  opłata  skarbowa za  złożenie  pełnomocnictwa (w przypadku,  gdy wnioskodawca
działa przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10 albo
bezpośrednio na następujący rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lubinie w Lubinie:

PeKaO S.A. 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223



IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wnioski  przyjmowane są w pok.  4  (parter)  –  Referat  Organizacyjny i  Spraw Obywatelskich –
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 z wyjątkiem wtorku w godz. 8.00-16.00.
Wszelkich  informacji  w  sprawach  jw.  udziela  pracownik  Referatu  Organizacyjnego  i  Spraw
Obywatelskich pod numerem tel. 076/84-03-103, 076/84-03-104 lub 076/84-03-144.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie
wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

VII. UWAGI:

Wniosek  składa  się  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  legitymującego  się  pełnomocnictwem
udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  267  ze  zm.)  po  okazaniu  przez
pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.


