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1. Jak wyrobić dowód osobisty?

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje 18. urodziny i
chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie,
niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć w urzędzie, a
także przez internet
Wniosek o dowód osobisty

2. Czy istnieje obowiązek meldunkowy?

Tak. Oznacza to, że każda osoba musi być zameldowana. Wniosek o meldunek
można złożyć w pokoju 9 lub 11.
Dokumenty potrzebne do zameldowania się:
• dowod osobisty lub paszport
• wniosek o zameldowanie
• dokument potwierdzający prawo do lokalu

3. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje jednolity system

darmowej pomocy prawnej. Taka pomoc polega na udzielaniu informacji i wskazówek,
zanim sprawa trafi do sądu. Osoba zainteresowana będzie poinformowany o
obowiązującym stanie prawnym jego sprawy, przysługujących uprawnieniach lub
spoczywających na nim obowiązkach. Uzyska pomoc w sporządzeniu projektu pisma o
zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego albo rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Pozna też sposoby rozwiązania nurtującego go problemu prawnego i otrzyma wsparcie w
sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy.

Komu przyszługuje pomoc prawna?

Przyjdź do punktów działających na terenie Chorzowa:
•Punkt w Centrum Pracy Socjalnej przy ul.Kasprowicza 2
•Punkt w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.Kruszcowej 22
•Punkt w Miejskim Domu Kultury „Batory” przy ul.St.Batorego 6
•Punkt w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul.Powstańców 70/3
•Punkt w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul.3 Maja 18

4. Czy muszę złożyć wniosek o dowód osobiście?

Tak, można tego dokonać w urzędzie lub przez internet, nie można jdnak złożyć
wniosku za pośrednictwem inne osoby lub pełnomocnika.
Wnioski o dowód osobisty
Złóż wniosek w urzędzie.
Złóż wniosek przez internet.

5. Gdzie i w jakiej formie można się zameldować?

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się:
- w formie pisemnej na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu
czasowego”
- w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej
na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie
www.obywatel.gov.pl,
w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której
osoba zamieszkuje.

6. Czy trzeba się zameldować/wymeldować osobiście?

Czynności meldunkowych można dokonać przez pełnomocnika, który legitymuje
się pisemnym pełnomocnictwem.

7. Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja pojazdu jest niezbędna by auto spełniło warunki dopuszczenia do ruchu
drogowego. Koszty oraz działania związane z zarejestrowaniem auta różnią się od siebie
w zależności od typu pojazdu, formy jego nabycia oraz sposobu użytkowania. Aby
zarejestrować w pojazd należy wypełnić odpowiedni wniosek będący podstawą do
rozpoczęcia procedury rejestracyjnej oraz dołączyć odpowiednie dokumenty zależne od
sposobu nabycia pojazdu.
Dokumenty potrzebne do przerejestrowania pojazdu.
Opłaty za rejestrację pojazdów.

8. Czy trzeba zgłaszać sprzedaż pojazdu?

Tak. Sprzedaż pojazdu zgłasza się w terminie do 30 dni od daty zbycia, w Urzędzie
Miasta w pokoju 137 lub 138.

9. Kiedy należy wymienić dowód rejestracyjny?

Istnieje kilka przypadków, kiedy należy wymienić nasz dowód rejestracyjny:
1) kiedy zmianie ulegną dane wpisane w dowodzie, np. adres zamieszkania
właściciela pojazdu czy parametry techniczne pojazdu wynikające z wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych;
2) gdy dokonamy montażu instalacji gazowej LPG.
3) jeżeli dowód ulegnie zniszczeniu w stopniu powodującym jego nieczytelność.
4) w przypadku braku miejsca na dokonywanie wpisów o przeprowadzanych
badaniach technicznych.
5) w przypadku zmiany adresu zamieszkania, jeśli zmiana adresu następuje z
innego miasta, wtedy należy pojazd przerejestrować.

10. Gdzie pytać o mieszkania?

Wszystkie sprawy i pytania związane z lokalami mieszkalnymi oraz lokalami
użytkowymi można załatwić w pokojach: 118 - 123 lub kierować na adres: zl@chorzow.eu

