Zaświadczenie dawcy mieszkania zgodnie z § 19 Bundesmeldegesetz (BMG)
o zasiedleniu mieszkania dnia
Adres mieszkania:
Kod pocztowy, miejscowość, dzielnica

Ulica, numer budynku

Numer mieszkania lub umiejscowienie mieszkania w budynku wielorodzinnym

Imiona i nazwiska osób zasiedlających lokal, które podlegają obowiązkowi meldunkowemu:
1.

2.

3.

4.

5.

Kolejne osoby, zobacz drugą stronę
Dane dawcy mieszkania lub osoby upoważnionej do zarządzania mieszkaniem:
Dawca mieszkania:

Nazwisko, imię

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku)

Osoba lub firma upoważniona przez dawcę mieszkania (np. administracja mieszkań)
Nazwisko, imię

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku)

Dawca mieszkania jest jednocześnie właścicielem mieszkania.
Dawca mieszkania n i e jest właścicielem mieszkania:
Właściciel mieszkania: Nazwisko, imię | Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku)

Niniejszym zaświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą.
Wiadomo mi, że oferowanie lub udostępnianie osobom trzecim mieszkania w celu zameldowania, bez zamiaru jego
zamieszkania, jest zabronione. Naruszenie przepisów w tej kwestii traktowane jest jako wykroczenie i może być karane
grzywnami do 50 000 €. Nieudostępnienie zaświadczenia o zasiedleniu mieszkania, bądź nieprawdziwe lub spóźnione
zaświadczenie mogą być karane grzywnami do 1 000 €.

______________________________

_________________________________________

Miejscowość, data

Podpis dawcy mieszkania, lub upoważnionej przez niego osoby

Verte!

Imiona i nazwiska osób zasiedlających lokal, które podlegają obowiązkowi meldunkowemu:
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Wyciąg
z Bundesmeldegesetz (BMG) z dnia 03.05.2013 (BGBl s. 1084)
zmienione poprzez prawo z dnia 11.10.2016 (BGBL s. 2218)

§ 17
Zameldowanie, wymeldowanie
(1) Każda osoba zasiedlająca mieszkanie, ma obowiązek zameldowania się w odpowiednim urzędzie
meldunkowym, w przeciągu dwóch tygodni od zamieszkania.
(2) Każda osoba opuszczająca mieszkanie, bez zamiaru zamieszkania w innym mieszkaniu na terenie kraju, ma
obowiązek wymeldowania się w odpowiednim urzędzie meldunkowym, w przeciągu dwóch tygodni.
Wymeldowanie się jest możliwe najwcześniej tydzień przed opuszczeniem mieszkania [...].

§ 19
Udział dawcy mieszkania
(1) Dawca mieszkania jest zobowiązany do udziału w procesie meldowania. Z tego powodu dawca mieszkania, lub
osoba przez niego upoważniona zobowiązana jest do zaświadczania zasiedlenia mieszkania, przez osoby
podlegające obowiązkowi meldunkowemu. Może to uczynić drogą pisemną lub zgodnie z ust. 4, drogą
elektroniczną w ciągu terminu wymienionego w § 17 ust. 1. Może się skontaktować z urzędem meldunkowym i
się upewnić, że osoba podlegająca obowiązkowi meldunkowemu się zameldowała. Osoba podlegająca
obowiązkowi meldunkowemu ma obowiązek przekazać dawcy mieszkania wszelkie potrzebne informacje do
zaświadczenia zasiedlenia mieszkania. Zaświadczenie wymienione w zdaniu drugim może zostać wystawione
tylko przez dawcę mieszkania, lub przez upoważnioną przez niego osobę.
(6) Oferowanie lub udostępnianie osobom trzecim mieszkania w celu zameldowania, zgodnie z § 17 ust. 1, bez
zamiaru jego zamieszkania, jest zabronione.

