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                                                  KARTA USŁUGI  SO.0143.9.2016 

REFERAT/ 
STANOWISKO 

Referat Spraw Obywatelskich i USC 
Inspektor d)s ewidencji ludności i dowodów osobistych 
 

Nazwa usługi: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW 
REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW, REJESTRU 

PESEL 
 

 
Wymagane  
dokumenty: 

1. Podanie o wydanie potwierdzenia zameldowania - zaświadczenia. 

Do wglądu: 

Dowód osobisty lub paszport. 

 
Miejsce 
złożenia 
dokumentów: 

Pokój nr 21 - I piętro tel. 77 4216076  wew. 26                                                                     

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 

 
Opłaty: 

- 17 zł - za wydane zaświadczenia 

- 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa 

przez pełnomocnika). 

Opłata skarbową można uiścić w Banku Spółdzielczym w Zębowicach 

- numer rachunku bankowego: BS Zawadzkie Oddział Zębowice 39 89091029 2002 000 2437 0001 

(należy podać :imię, nazwisko, adres oraz za co opłata). 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

 
Termin i sposób 
załatwienia: 

Tryb ustawowy przewiduje termin 7 dni od daty złożenia podania, jednak w większości 

przypadków  wydawane są  w dniu złożenia podania. 

 
 
 
Podstawa 
prawna: 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz.722). 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 r.,  poz. 783 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 

2016 r., poz. 23). 

 

Tryb 
 odwoławczy: 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie. 

Zażalenie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Zębowice w 

terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. 

 
 
Dodatkowe 
informacje: 

• Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego 

się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 r.,  poz. 23) po 

okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. 

• Zaświadczenie wydaje się, gdy: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis 

prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny  w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przekazać w formie dokumentu 

elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

 

http://www.zebowice.pl/


Formularz                 
i wnioski do  
pobrania: 

-  Druki  są dostępne w BIP poniżej karty usługi, 

lub w tut. Urzędzie  pokój  nr  21- I piętro,  folder  Wspólny – Monika Włodarczyk.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Opracowała: Monika Włodarczyk 

 
 

 


