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                                                  KARTA USŁUGI  SO.0143.4.2016 

REFERAT/ 
STANOWISKO 

Referat Spraw Obywatelskich i USC 
Inspektor d)s ewidencji ludności i dowodów osobistych 
 

Nazwa usługi:  ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT 
CZASOWY OBYWATELI POLSKICH 

 
 
Wymagane  
dokumenty: 
 

 

Wypełniony druk Zgłoszenie pobytu stałego bądź Zgłoszenie pobytu 

czasowego (odrębny dla każdej meldującej się osoby), 

Do wglądu: 

1. Dowód osobisty lub paszport, 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, 

decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny. 

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: 

• Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania 

• Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na 

ustalenie tożsamości. 

 

Miejsce 
złożenia 
dokumentów: 

Pokój nr 21 - I piętro tel. 77 4216076  wew. 26                                                                     

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 

Opłaty: Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej. 

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania 

na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika. 

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt 

działa przez pełnomocnika). 

Opłata skarbowa na rachunek bankowy: BS Zawadzkie, Oddział Zębowice -    nr 39 89091029 

2002 000 2437 0001 (należy podać :imię, nazwisko, adres oraz w rubryce tytułem wpisać „za 

pełnomocnictwo”). 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się z kompletem dokumentów 

 
 
Podstawa 
prawna: 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn .Dz. U. 2016r. poz.722) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia 

wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku 

meldunkowego (Dz. U. 2015 r., poz.1852 ze zm.). 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz.23). 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. 2015 r., poz. 783 ze zm) 

 

Tryb 
 odwoławczy: 

Nie przysługuje 

 
 
 
 
 

Przed zameldowaniem, osoba meldująca się powinna uzyskać, na formularzu 

„Zgłoszenia pobytu stałego” lub „Zgłoszenia pobytu czasowego”, potwierdzenie przez właściciela 

lub najemcę lokalu faktu zamieszkania. 

Potwierdzenia dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z 

oznaczeniem daty jego złożenia. 

http://www.zebowice.pl/


Dodatkowe 
informacje: 

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy 

wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę. 

Zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy można dokonać osobiście lub przez 

pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art.33 § 

2 kodeksu postępowania administracyjnego. 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany 

zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej 

w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego 

lub czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub 

czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego lub 

czasowego. 

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje z Urzędu potwierdzenie 

zameldowania, ważne do chwili zmiany miejsca pobytu. 

Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny 

wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż 

do upływu terminu zameldowania. 

W tym samym czasie można mieć tylko jeden pobyt stały i jeden pobyt czasowy. 

Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt 

urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu 

urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego 

dziecko faktycznie przebywa. 

 

Formularz                 
i wnioski do  
pobrania: 

-  Druki w BIP poniżej karty usługi, lub w tut. Urzędzie  pokój  nr  21- I piętro,  folder  Wspólny – 

Monika Włodarczyk.        

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Opracowała: Monika Włodarczyk 

 

 


