
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

ZAMELDOWANIE

Osoba  przebywająca  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  zobowiązana 
zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące 
najpóźniej  w  30.  dniu,  licząc od dnia  przybycia  do  tego miejsca.  Zameldowanie  służy 
wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

1.Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy 
właściwemu  ze  względu  na  nowe  miejsce  jej  pobytu  stałego  zaświadczenie
o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego wraz z wypełnionym formularzem 
ZGŁOSZENIE  POBYTU  STAŁEGO  oraz  przedstawia  potwierdzenie  pobytu  w  lokalu, 
dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu  
w formie czytelnego podpisu na tym formularzu z oznaczeniem daty jego złożenia, a także 
do  wglądu,  dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  lokalu  tego  podmiotu  (umowa 
cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub 
inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).

2.Osoba  zobowiązana  do  zameldowania  się  na  pobyt  czasowy  trwający
ponad  3  miesiące   przedstawia  organowi  gminy  właściwemu  w  miejscu  tego  pobytu 
wypełniony  formularz  ZGŁOSZENIE  POBYTU  CZASOWEGO  TRWAJĄCEGO
PONAD 3 MIESIĄCE z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania oraz 
przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot  
dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu na tym formularzu 
z  oznaczeniem daty jego złożenia,  a  także do wglądu,  dokument  potwierdzający tytuł  
prawny  do  lokalu  tego  podmiotu  (umowa  cywilnoprawna,  wypis  z  księgi  wieczystej, 
decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny 
do lokalu).
Osoba która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas 
jego  trwania,  zmienia  adres  albo  zmienia  pobyt  czasowy  na  stały,  jest  obowiązana 
dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego 
zastępuje  zameldowanie.  Zameldowania  dokonuje  organ  gminy  właściwy  ze  względu
na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie 
przebywa, a w przypadku braku miejsca stałego – organ właściwy ze względu na miejsce 
pobytu czasowego trwającego ponad  3 miesiące.

WYMELDOWANIE

Osoba,  która  opuszcza  miejsce  pobytu  stałego  lub  czasowego  trwającego
ponad  3  miesiące,  jest  zobowiązana  wymeldować  się  w  organie  gminy,  właściwym
ze względu na jej dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego 
miejsca. Osoba zobowiązana do wymeldowania przedstawia organowi gminy właściwemu
ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące wypełniony formularz ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA  Z MIEJSCA POBYTU 
STAŁEGO   lub  ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA  Z  POBYTU  CZASOWEGO 
TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE.

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi 
zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona 



z obowiązku wymeldowania się.
Osoba,  która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej  Polskiej  na okres dłuższy

niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu 
na miejsce pobytu stałego organowi gminy. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej
w  dniu  opuszczenia  dotychczasowego  pobytu,  a  zgłoszenia  powrotu  –  najpóźniej
w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.  

Przy dopełnianiu  obowiązku meldunkowego należy przedstawić  dowód osobisty,
a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia 
odpis skrócony aktu urodzenia.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy 
wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę 
w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, 
wymeldowania z tych pobytów, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz powrotu  z tego wyjazdu można dopełnić  przez pełnomocnika,  legitymującego się 
pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez 
pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego,  a  w uzasadnionych przypadkach – 
innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Ustawą  z  dnia  7  grudnia  2012r.  o  zmianie  ustawy  o  ewidencji  ludności i  dowodach 
osobistych oraz niektórych ustaw (Dz.  U. z  2012r.,  poz.1407) wprowadzono ułatwienia
w realizacji obowiązku meldunkowego, polegające na możliwości zastosowania instytucji 
automatycznego  wymeldowania  osoby  z  dotychczasowego  miejsca  pobytu  stałego
lub  czasowego  trwającego  ponad  3  miesiące  podczas  dokonywania  zameldowania
w  nowym  miejscu  pobytu.  W  takim  przypadku,  osoba  meldująca  się  jest  zwolniona
z obowiązku przedkładania zaświadczenia o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca 
pobytu stałego.

Zgłoszenie  zgonu,  dokonane  w  urzędzie  stanu  cywilnego  zgodnie  z  przepisami 
prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej. Wymeldowania 
osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy na podstawie przesłanego przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego odpisu skróconego aktu zgonu albo zawiadomienia
o zgonie osoby poza terenem kraju.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z  dnia  10  kwietnia  1974 r.  o  ewidencji  ludności  i  dowodach osobistych
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

2. Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

3. Ustawa z  dnia  16  listopada 2006  r.  o  opłacie  skarbowej  (j.t.  Dz.  U.  z  2012 r.,
poz. 1282 z późn. zm.),

4. 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).



Niezbędne dokumenty:

W przypadku zameldowania:

• dowód osobisty,  a  w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający
na  ustalenie  tożsamości  osoby  meldującej  się,  a  dla  osób  niepełnoletnich  – 
skrócony odpis aktu urodzenia,

• zaświadczenie  o  wymeldowaniu  z  poprzedniego  miejsca  pobytu  stałego  (nie 
dotyczy  osób  dokonujących  wymeldowania  z  poprzedniego  adresu  podczas 
meldowania się w nowym miejscu pobytu),

• wypełniony  formularz   ZGŁOSZENIE  POBYTU  STAŁEGO, lub  wypełniony 
formularz  ZGŁOSZENIE  POBYTU  CZASOWEGO  TRWAJĄCEGO  PONAD
3 MIESI  ĄCE,  

• potwierdzenie  pobytu  w  lokalu,  dokonane  przez  właściciela  lub  inny  podmiot 
dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu na formularzu 
ZGŁOSZENIE  POBYTU  STAŁEGO lub  na  formularzu  ZGŁOSZENIE  POBYTU 
CZASOWEGO  TRWAJĄCEGO  PONAD  3    MIESIĄCE   z  oznaczeniem  daty  jego 
złożenia,

• dowód osobisty  lub  inny dokument  tożsamości  osoby posiadającej  tytuł  prawny
do lokalu (do wglądu),

• dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  lokalu  tego  podmiotu  (umowa 
cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu 
lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),

• dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury przy dopełnianiu 
obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika i do wglądu jego dowód osobisty,

• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego 
przez pełnomocnika.

W przypadku wymeldowania:

• dowód osobisty,  a  w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający
na ustalenie tożsamości osoby wymeldowującej się, a dla osób niepełnoletnich – 
skrócony odpis aktu urodzenia,

• wypełniony  formularz  ZGŁOSZENIE  WYMELDOWANIA  Z  MIEJSCA POBYTU 
STAŁEGO   lub  ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA  Z  POBYTU  CZASOWEGO 
TRWAJĄCEGO   PONAD 3 MIESIĄCE.  

Opłaty:

1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia  nie podlega opłacie.
2. Jeżeli  wystąpi  konieczność  przeprowadzenia  postępowania  administracyjnego

 i wydania decyzji, zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty skarbowej 
w wysokości 10,- zł od każdej decyzji.

3. W  przypadku  dopełniania  obowiązku  meldunkowego  przez  pełnomocnika,
potwierdzenie  uiszczenia  opłaty  skarbowej  w  wysokości  17,-  zł  za  złożenie 
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Opłacie  skarbowej  nie  podlegają  pełnomocnictwa  udzielone:  małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.



Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 14 (budynek główny)
tel. 32 4313406, 32 4295954

Godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

1. Osoba  dopełniająca  obowiązku  zameldowania  na  pobyt  stały  otrzymuje 
potwierdzenie zameldowania ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

2. Osoba  dopełniająca  obowiązku  zameldowania  na  pobyt  czasowy  trwający
ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu 
terminu zameldowania.

3. Osobie wymeldowującej się z pobytu stałego lub z pobytu czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące organ gminy wydaje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie 
obowiązku wymeldowania się.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie:

1. Wydanie  potwierdzenia  zameldowania  lub  zaświadczenia  o  dopełnieniu 
obowiązku
wymeldowania się.

2. Jeżeli  wystąpi  konieczność  przeprowadzenia  postępowania 
administracyjnego,          zostanie wydana decyzja.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia 
odwołania  do  wojewody  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej  doręczenia  za  pośrednictwem 
organu,  który decyzję  tę  wydał.  Można je  złożyć  bezpośrednio   w siedzibie  urzędu w 
godzinach urzędowania lub pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się 
przesłanie listem poleconym).


