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Zaświadczenia z ewidencji ludności 

 

 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1937)   
o ewidencji ludności,  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096),   

3. Ustawa z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1000 
z późn. zm.) , 

4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

,poz.1000) 
5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. ,poz.570), 

6. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentó 
urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. 
poz.860) 

 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39 

Telefon informacyjny: 077 461-11-40 w. 36 
E-mail informacyjny: rso@kolonowskie.pl  
Godziny pracy: poniedziałek od 7.00 do 16.00,  

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00,  
piątek od 7.00 do 14.00 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

 
Halina Pasieka 

 

Wymagane 

dokumenty 

1. wniosek o wydanie zaświadczenia , 

2. dowód osobisty   

3. dowód wpłaty dołączamy do wniosku,   

4. wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia                           

o zameldowaniu na pobyt stały czasowy ( w przypadku potrzeby uzyskania 

takiego formularza), 

5. potwierdzenie wpłaty opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza do 

zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały czasowy ( w przypadku 

potrzeby uzyskania takiego formularza), 

6. pełnomocnictwo ( w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem 

wpłaty opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa 

   

Wysokość opłaty 

skarbowej 

Opłata: 
- skarbowa za wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności -17,00 zł o ile jest  
   wymagana , 
- skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa , 
- wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt     
   lub czasowy – 17 zł. 
 



Termin składania 

dokumentów 

 

na bieżąco 

Termin realizacji Bez zbędnej zwłoki, nie później  niż w terminie 7 dni.  
 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

Uwagi Zwolnienie z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności określa 
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu , stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na 

pobyt stały/czasowy nie podlega zwolnieniu. 

Informacje 

dodatkowe 

zaświadczenie może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego. 

 

Wzory wniosków 

 
 PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

 
 

 

 


