ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZSOWY
Wymagane Dokumenty
• wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, lub „ Zgłoszenie pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
• zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały,dla osób
meldujących się na pobyt stały,
• dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis
skrócony aktu urodzenia),
• do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z
księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł
prawny do lokalu,
• książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych (dotyczy to
osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony:
o mężczyzn począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku, w
którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficerski – 60 lat życia,
o kobiet przeniesionych do rezerwy, począwszy od następnego dnia po dniu przeniesienia do
rezerwy do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 40 lat życia, a posiadające stopień wojskowy
oficerski – 50 lat życia).
- cudzoziemiec przy zameldowaniu na pobyt czasowy musi przedłożyć do wglądu paszport lub inny
dokument podróży zaopatrzony w ważną polską wizę albo ważny paszport bez polskiej wizy dla
obywateli państw, z którymi zawarto porozumienie o ruchu bezwizowym,
-obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy zameldowaniu na pobyt czasowy
trwający ponad 3 miesiące musi przedłożyć do wglądu zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej
Termin i sposób załatwienia:
Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument
potwierdzający dokonanie zameldowania
Tryb odwoławczy
Brak, czynność materialno-techniczna
Uwagi
• zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu
pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu
określonym przez sąd opiekuńczy, na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego
przez urząd stanu cywilnego, który sporządził akt, bez konieczności wypełniania formularza
„zgłoszenie pobytu stałego”, datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia,

• w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może
dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba,
• za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy
wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę

Podstawa prawna
Obowiązek meldunkowy powstaje najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia
przybycia osoby do lokalu. W przypadku osób przebywających w zakładach hotelarskich, w
zakładach udzielających pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką
społeczną przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. [Art. 10 ustawy]
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr
139, poz. 993 z późń. zm.);
Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043), która wejdzie w życie z dniem 26 sierpnia 2006r.;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz
prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z
2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie
trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz
powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1996 z późn.zm.).

