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I. Miejsce i sposób załatwienia sprawy.
1. Wnioski składane są w Biurze Obsługi.
2. Sprawę rozpatruje Wydział Spraw Obywatelskich.
3. W formie dokonania czynności zameldowania i wydania poświadczenia zameldowania
ważnego w ciągu 2 miesięcy od wystawienia.
II. Termin załatwienia sprawy
Od ręki.
III. Wymagane dokumenty.
1. Wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”.
2. Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy albo
zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu
w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
3. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży
lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny
dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
4. Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego
pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
IV. Opłaty
Nie pobiera się.
V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
VI. Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
VII. Uwagi.
1. Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do
obywateli państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te
państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim oraz do członków ich
rodzin.
2. Zameldowania w miejscu pobytu stałego 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 (Dz. U. z
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2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego
dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego
na ustalenie tożsamości.
3. Cudzoziemiec jest obowiązany zameldować się najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia
przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu
stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
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