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Nazwa usługi:
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY POWYŻEJ TRZECH MIESIĘCY
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póź. zm./
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r
/Dz. U. z 2002r. Nr 236 poz.1999/
3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006r o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej członków ich rodzin
/Dz. U.z 2006r.Nr 144, poz.1043/
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek : Zgłoszenie pobytu stałego: - Pu.- E -1 osoby niepełnoletnie wpisywane są na osobnych
drukach.
2. Do wglądu :
- paszport
-dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu tej osoby, podmiotu, która potwierdziła na formularzu
meldunkowym fakt pobytu meldującego się,
3.W przypadku Obywatela państwa członkowskiego UE
Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/a w przypadku braku zaświadczenia –
oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP/
W przypadku członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE /niebędący obywatelem państwa
członkowskiego UE/-ważny dokument podróży oraz ważna karta członka rodziny obywatela UE
W przypadku obywatela niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE wiza /w przypadku gdy
wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie wizy – dokument podróży/
tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca karta pobytu lub zezwolenie Wojewody Łódzkiego
na zamieszkanie na czas oznaczony, lub zezwolenie na osiedlenie się .
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
Miejsce załatwienia sprawy:
Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 16
Nr pokoju: 210
Nr telefonu /0-46/ 874-28-10 , faks /0-46/ 874-27-93
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa ,czwartek, piątek 8.00 – 16.00
Forma załatwienia
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie.
Uwagi:
1.Zameldowania należy dokonać osobiście
2.Za osoby niepełnoletnie zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Miejsce na notatki:

