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 Zameldowanie na pobyt czasowy 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, art. 25 ust. 2, ust. 4, art. 26, 

art. 27, art. 28, art. 30 ust. 2, ust. 3, art. 32 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 

r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382), 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. z 2017 r., poz. 2411), część II załącznika do ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). 

WYMAGANE DOKUMENTY:          

- Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY 

RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, 

również dla dziecka)                                                                                                                                    

-.dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem 

potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi 

wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu 

- dowód osobisty lub paszport 

-.odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) 

-.jeśli osoba zgłaszająca własne zameldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia o 

zameldowaniu: wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wraz z dowodem 

wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie nie podlegają 

zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 

skarbowej) 

- jeśli o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie 

zaświadczenia o zameldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu 

wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają 

pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz 

pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie 

ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej) 

-.cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na 

podstawie umowy przewidującej zniesienia lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo 

cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust.1 

pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 

2016r. poz.1990 z póżn.zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży 

odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe 



zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt 

tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub 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 

-.obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument 

potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący 

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz 

ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę 

pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - inny 

dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej. 

- osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować 

się w miejscu pobytu najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez 

miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez 

okres ponad 3 miesięcy. 

 

OPŁATY:                                                                                                                                       

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17,00 zł. 

Opłatę należy uiścić w Banku przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy 

Przywidz  65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 tytułem „ Opłata skarbowa za wydanie 

zaświadczenia” lub zapłacić kartą w Sekretariacie (pok. 9) 

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty. 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:                                                                                

Od ręki. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek 

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.  

Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce 

pobytu czasowego  

MELDUNEK  PRZEZ  INTERNET 

Nie masz czasu iść do urzędu, a chcesz się zameldować? Od 1 stycznia 2018 roku możesz to 

zrobić przez internet.                                                                                                                          

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on 

potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. 

Jak wysłać formularz                                                                                                                           

Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl przejdź do zakładki Meldunek, wybierz odpowiednią 

opcję, następnie kliknij Przez Internet  i zamelduj się. Zostaniesz przekierowany do 

logowania się w systemie EPUAP 

http://www.obywatel.gov.pl/


Usługa zameldowania jest bezpłatna. 

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:                                                                                                                                           

-na pobyt czasowy — 17,00 zł 

Co przygotować aby zameldować się przez internet:                                                                                    

- login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy                                                                             

- lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,                                                                               

- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się 

zameldować — dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, 

który to potwierdzi, na przykład: 

- akt notarialny,                                                                                                                                     

- zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,      

- jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w 

którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza w formie dokumentu 

elektronicznego:                                   

- oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, 

potwierdzające twój pobyt w lokalu,                                            

- dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu. 

Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie 

cyfrowe, na przykład skany. 

Ile będziesz czekać                                                                                                                                                  

Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po 

otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe 

dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu 

wszystkich wątpliwości cię zamelduje. 

Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli 

meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie — zaznacz odpowiednie pole 

na formularzu. 


