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SO/006 
 

Wydanie 2 

z dnia 

13.03.2014 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY                               

PONAD 3 MIESIĄCE 

I. Wymagane wnioski:  
1. druk zgłoszenia pobytu stałego – F-SO/06, 

2. druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące – F-SO/07. 

II. Wymagane załączniki:  

1. W przypadku ubiegania się o zameldowanie na pobyt stały należy przedstawić 

potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego, jeżeli dokonano 

czynności wymeldowania.  

2. W przypadku ubiegania się o zameldowanie stałe lub czasowe przez pełnomocnika – 

należy przedstawić pełnomocnictwo udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 

KPA (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn. zm. ) 

 

III. Dokumenty do wglądu:  

- obywatel polski: 

 dowód osobisty, 

 odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osoby niepełnoletniej,  

 dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu 

prawnego lokalu (decyzja, umowa najmu lokalu, akt własności),  

- cudzoziemiec: 

 karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w 

RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany, 

- obywatel państwa członkowskiego UE i członek jego rodziny niebędący obywatelem 

państwa członkowskiego UE: 

 ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego 

tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego 

pobytu, 

 członek rodziny w/w – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu 

członka rodziny obywatela UE. 

Ponadto: 

właściciel, najemca lokalu przedstawia dowód osobisty oraz dokument potwierdzający 

tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja 

administracyjna, akt notarialny). 

IV. Opłaty:  17 zł. - w przypadku dokonywania czynności zameldowania przez pełnomocnika 

( z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo) 

V. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie – w przypadku posiadania pełnej 

dokumentacji jako czynność materialno-techniczna.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 211 
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(II piętro), tel. (23) 69-33-110. 

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich. 

VIII. Tryb odwoławczy: Brak.  

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania 

oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych 

dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).  

XI. Uwagi:  
1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na druku zgłoszenia zameldowania na pobyt 

stały/czasowy potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, 

właściciela lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.  

2. Obowiązek meldunkowy za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności 

prawnych wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią 

faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

3. Pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach 

inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości. 

4. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu 

pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc 

od daty przybycia do tego miejsca. 

5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego 

ponad 3 m-ce można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu 

wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić 

wymeldowanie. 

6. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny. 

 
 


