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Urząd Gminy Krasnystaw 
22 - 300  Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 

tel.: 82 576 37 53 fax: 82 576 30 46 

http://www.krasnystaw.ug.gov.pl  
e-mail:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl  

KI. SO- 03 Karta informacyjna 
Wersja nr 3 

z dnia 15.04.2016r. 

 

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców 

I Podstawa prawna 

 

o Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity 

Dz.U. z 2015 r. poz. 388z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23) 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U 

z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) 

 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

o Referat Oświaty i Obsługi Interesantów 

Pokój Nr 1 

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl  
 

III Wymagane wnioski 
 

o Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,  
 

IV Wymagane załączniki 

 

o Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu 

zapłaty, 

o Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w 

przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika. 

 

V Dokumenty do wglądu 

 

o Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego 

można ustalić tożsamość osoby. 

 

VI Termin załatwienia sprawy 
 

o Bez zbędnej zwłoki, do 30 dni.  
 

VII Opłaty 
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o Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł, 

o W przypadku kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy 

uiścić opłatę skarbową za złożony dokument stwierdzający udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 

Opłata ta wynosi 17 zł. 

     Wpłaty można dokonać na konto: 

Urzędu Gminy Krasnystaw  

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie 

05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego w                             

Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy 

Krasnystaw 

 

VIII Tryb odwołania 

 

o Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do 

Wojewody Lubelskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia . 

IX Uwagi 

 

o Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście lub przez osobę 

posiadającą pisemne pełnomocnictwo. 

 
Opracował 

 

Tomasz Szymański 

Sprawdziła 

 

Beata Hartanowicz 

Zatwierdził 

 

Janusz Korczyński 

 

 


