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Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.euUTH 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
Nazwa usługi:  

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI 
ADMINISTRACYJNEJ  
(podstawa prawna art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych) 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. Nr 1 
tel. (76) 81 88 505 wew.116. 
 

Wymagane dokumenty: 
- podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie 
mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej;  
- do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający 
tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić;  

Sposób załatwienia sprawy i terminy: 
- po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie 
wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje 
strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową). 
Postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o 
odmowie zameldowania osoby.  
- termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie 
później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może 
zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku 
zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy 
termin jej załatwienia (art. 35 i 36 Kodeksu postępowania 
administracyjnego).  

Opłaty:  
Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji 
administracyjnej w I instancji.  
Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym zwolniona od opłaty 
skarbowej. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. 
Nr 225, poz. 1635). 

Tryb odwoławczy :  
Od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom 
postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego 
wojewody, w terminie  14 dni od daty doręczenia decyzji, odwołanie 
składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał 
decyzję (art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).  

 


