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KI. SO-3 Karta informacyjna 
Wersja nr 4 

z dnia 31.01.2018r. 
 

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

I Podstawa prawna 

o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

o Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 
2017, poz. 657  z późn. zm.). 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1827). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 
grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania 
formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego 
(Dz. U. 2017 r. poz. 2411). 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 
 

o Referat Oświaty i Obsługi Interesantów 
Pokój Nr 1 

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl  
 

III Wymagane wnioski 
 

o Zgłoszenie pobytu stałego (odrębne dla każdej osoby meldującej się – 
również dla dziecka) 

 
IV Wymagane załączniki 

 
o Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika. 

 
V Dokumenty do wglądu 

 
o Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem 

zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo 
zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta 



 

 

Karta Informacyjna KI. SO – 3 
Wersja nr 4 z dnia 31-01-2018 r. 
Zameldowania i wymeldowania 

długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 
uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na 
pobyt tolerowany, 

o Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny 
dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i 
obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu 
lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, 

o Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument 
podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii 
Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii 
Europejskiej, 

o Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, wypis 
z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa 
cywilno-prawna, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - 
oryginał do wglądu). 

o W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:  
– pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, 
– dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. 

VI Termin załatwienia sprawy 
 

o Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy – w przypadku, gdy dane w 
dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie 
zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej. 

 
VII Opłaty 

 
o Brak 
 

VIII Tryb odwołania 
 

o Brak 

IX Uwagi 
o Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 

członków ich rodzin stosuje się do obywateli państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin. 

o Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni 
(obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin - przez okres do 3 
miesięcy). 

o Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez 
pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, 
po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą 
dokumentu tożsamości. 

o Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy 
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wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba 
sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

o Podczas zameldowania na pobyt stały można dokonać wymeldowania z 
dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. 

o Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce 
pobytu czasowego. 

o Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje z 
urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili 
zmiany miejsca zameldowania oraz powiadomienie o nadaniu numeru 
PESEL (jeżeli cudzoziemiec go nie posiadał). 
 

Opracował 
 

Tomasz Szymański 

Sprawdziła 
 

Ewelina Janowczyk 

Zatwierdził 
 
 

Janusz Korczyński 

 

 

 


