
                                                                               ......................................, dnia ................................ 
                                                                                        (miejscowość) 

..................................................................................              SSiO.5345....…...2020.

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

.................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

.................................................................................. 

..................................................................................            Urząd Miejski w Nowogardzie

(seria, nr dowodu osobistego)                                                                                Ewidencja Ludności

Numer PESEL …........................................................

                                     
                               Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności 
Wnoszę  o  wydanie  zaświadczenia  z  ewidencji  ludności  potwierdzającego  moje*/mój*/:
zameldowanie  na  pobyt  stały*/  zameldowanie  na  pobyt  czasowy*/  wymeldowanie  z  pobytu
stałego*/ wymeldowanie z pobytu czasowego*/ wyjazd z kraju z zamiarem stałego pobytu poza
granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej*/  wyjazd  poza  granice  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  okres
dłuższy  niż  6  miesięcy*/powrót  z  wyjazdu  poza  granice  Rzeczypospolitej  Polskiej*/  numer
PESEL*/ 
inne……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

w celu 
…………………………………………………………………………………………………………
(wskazanie  celu  uzyskania  zaświadczenia  niezbędne  jest  do  ustalenia  uprawnienia  do  zwolnienia  z  opłaty
skarbowej) 

Wniosek dotyczy także moich niepełnoletnich dzieci 

…................................................................................................................................................................  

(imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci) 

................................................................................................................................................................
                                              
                                                                                   .. ……………………….……………….... …....
                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy*/pełnomocnika

wnioskodawcy*/) 
*/ niepotrzebne skreślić 
Zaświadczenia wydawane z ewidencji ludności podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłacie nie podlegają
zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2014r.
poz.1628 ze zm.).Potwierdzenie o wszystkich osobach, które są razem zameldowane pod tym samym adresem należy
wnieść opłatę w wysokości 31 zł, bez względu na to, ile osób jest zameldowanych pod tym samym adresem. Opłata w
wysokości 31 zł jest pobierana za konkretny adres, a nie za osoby, które są pod nim zameldowane   Wnioskodawca
zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia należnej opłaty, na rachunek bankowy: Urząd Miejski               w
Nowogardzie: 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 . 
                                                                                             
                                                                                                       Potwierdzam odbiór zaświadczenia

                                                                                                             ……………………………… 
                                                                                                                        (data, podpis)



METRYKA SPRAWY

Oznaczenie 
sprawy(data 
wszczęcia 
lub znak 
sprawy)

                      SSiO.5345.        .2020.

Tytuł sprawy Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu

Lp. Data podjętej
czynności

Oznaczenie osoby 
podejmującej daną czynność 
(nazwisko, imię stanowisko)

Określenie 
podejmowanej 
czynności

Wskazanie 
identyfikatora 
dokumentu w 
aktach sprawy, do 
którego odnosi się
dana czynność

1.
Wydanie 
zaświadczenia o 
zameldowaniu

Wydano 
zaświadczenie


