URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK
Adres: ul. Ratuszowa 2
Konto bankowe: 95 1020 4144 0000 6702 0007 0250
Godziny otwarcia: pon.: 800 - 1600; wt. - piąt.: 730 - 1530
e-mail: urzad@lwowek.com.pl, www.lwowek.com.pl
tel. 61 44 14 024

KARTA USŁUG
NR
OiSO.5341.1.2015

Nazwa usługi: NADANIE NUMERU PESEL
Stanowisko: inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Referat: organizacyjny i spraw obywatelskich
Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz.
Podstawa prawna:
388).
Miejsce załatwienia
pok. nr 6
sprawy:
nr telefonu 61 44 14 024, wew. 23 lub bezpośrednio 61 44 17 603
Osoba załatwiająca
Magdalena Matuszewska - inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów
sprawę:
osobistych
Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na
podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny
wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Urząd Miasta i Gminy Lwówek jest
właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są
zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gm. Lwówek lub
w braku miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę na terenie
gm. Lwówek.
Wymagane dokumenty: Wniosek składa się na załączonym formularzu (form pesel) i powinien
zawierać:
- wskazanie podstawy prawnej;
- dokumenty potwierdzające wskazane dane;
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą
ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci)
czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden
z rodziców).
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie
pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają
Opłaty:
pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom
i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć
dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu
podatkowego: Urząd Miasta i Gminy Lwówek.
Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra
Termin i sposób
właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia
załatwienia sprawy:
wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia
w ciągu 7 dni - nieunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez

rozpoznania.
Tryb odwoławczy:

BRAK

Dodatkowe informacje:
Formularze i wnioski

Wniosek o nadanie numereu PESEL oraz wniosek o udzielenie
pełnomocnictwa można pobrać w Referacie Organizacyjnym
i Spraw Obywatelskich – pokój nr 6, bądź skorzystać z załączonych poniżej
wzorów wniosków.
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