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Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w miejscu pobytu
czasowego ponad 3 miesiące.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony druk – zgłoszenie pobytu czasowego
trwającego ponad 3 miesiące.
2. Do wglądu:
• paszport.
• wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił
na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub
ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument
podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości
cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na
osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź
decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o
nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
3. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej
przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny
dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia,
składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego
rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną
kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej.
4. Do wglądu dokument poświadczający tytuł prawny do
lokalu okazany przez najemcę lub właściciela lokalu.

OPŁATY

wolne od opłaty

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
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TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

INNE INFORMACJE

Druki meldunkowe wypełnia się odrębnie dla każdej osoby

FORMULARZ DO POBRANIA

Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 9

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i
dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r, Nr 139, poz. 933 z późn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
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 utraconych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).
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