KARTA USŁUG NR 5
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Nazwa usługi:
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego
w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz
pod innym adresem. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć
przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres powyżej 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty i wnioski:
Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”,
zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca
zameldowania a także potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez
właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, w
formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;
2. Dowód osobisty lub paszport ;
3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
1.

Opłaty skarbowe i inne: 17 zł. za wydanie zaświadczenia na wniosek.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Organ dokonujący zameldowania na
pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na
pobyt czasowy ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, nie dłużej jednak niż
do upływu terminu zameldowania.
Odpowiedzialny za usługę: Katarzyna Orzechowska
Nr pokoju: 6
Nr telefonu: (52) 387 01 16
Godz. pracy: wtorek 730 – 1630 poniedziałek – piątek 730 - 1515
Tryb odwoławczy: Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi:
1.

Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na
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terenie RP, dzieci, urodzonych na terytorium RP, dokonuje z urzędu
kierownik USC 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;
Zameldowania w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez
pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o
której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po
okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub
paszportu;
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek
meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba
sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu;
Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub
czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu ich pobytu;
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą
wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w
drodze decyzji administracyjnej;
Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod
deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji
administracyjnej;
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce
pobytu czasowego.

Podstawa prawna:
1.

2.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 722 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania
formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 852).

Data ostatniej aktualizacji: 13 stycznia 2017 r.
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