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WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Wymagane dokumenty: 
Do zameldowania na pobyt stały: 
�  Cudzoziemiec: 
a. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się się 
lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, 
b. paszport. 
�  Obywatel państwa członkowskiego UE: 
a. karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt, 
b. paszport lub dokument toŜsamości. 
�  Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE: 
a. dokument pobytu albo zezwolenie na ;pobyt, 
b. paszport. 
Do zameldowania na pobyt na pobyt czasowy ponad 3 miesiące: 
�  Cudzoziemiec: 
a. wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy 
– dokument podróŜy, tymczasowe zaświadczenie toŜsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na 
osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, 
b. paszport. 
�  Obywatele państwa członkowskiego UE: 
a. karta pobytu obywatela UE albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy, 
b. paszport lub dokument toŜsamości. 
�  Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE: 
a. dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt czasowy, 
b. paszport. 
Do wglądu: 
�  Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem tym moŜe być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej. Decyzja 
administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. 
OPŁATY 
Brak 
MIEJSCE  ZŁO śENIA  DOKUMENTÓW  
Urząd Gminy w Klwowie, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr. 11 
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 
Godziny przyjęć klientów: 
pn. .- pt  - 7.30 - 15.30 
OSOBY  DO KONTAKTU 
BoŜena Łukasiewicz  
(Kierownik USC) –UG Klwów, pok. nr 11, tel. 048/67-10-010 w.16 
 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  
Niezwłocznie. 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
.PODSTAWA PRAWNA  
�  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
�  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). 
�  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175). 
�  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych 
niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. 
U. Nr 236, poz. 1999) 
 
UWAGI 
NaleŜy wypełnić i podpisać zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 
Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdza czytelnym podpisem na formularzu fakt pobytu osoby zgłaszającej 
pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące w tym lokalu. 
 


