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KARTA USŁUGI BEL/02 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY  

Podstawa 

prawna 

-Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. Poz. 388          

z późn. zm.), 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011r. 

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy 

wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz. U. z 2011r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.), 

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628                      

z późn. zm.). 

Komórka 

odpowiedzialna 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych -BEL 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - BEL 

 

Sposób 

załatwienia 

sprawy 

Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika        

w formie złożenia pisemnego zgłoszenia. Przyjęcie zgłoszenia powoduje wydanie 

zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały. 

Wymagane 

dokumenty 

1.Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający potwierdzenie faktu pobytu 

osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do 

lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. 

2.Dowód osobisty lub paszport. 

4.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie 

(tj. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub 

orzeczenie sądu  ),  

5.W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: 

-   pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, 

-   dowód osobisty lub paszport pełnomocnika (do wglądu). 

Opłaty 1.Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych. 

2.Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. (poza zwolnieniami 

ustawowymi). 

Czas 

załatwienia 

sprawy 

Z chwilą złożenia pisemnego zgłoszenia. 

Tryb 

odwoławczy 

Brak trybu odwoławczego. 

Inne informacje Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały w formie pisemnej                        

na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości                 

w której zamieszkuje. 

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje 

zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia. 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną 



zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel 

ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu 

ich wspólnego pobytu. 

Formularze do 

pobrania 

Zgłoszenie pobytu stałego 

Pełnomocnictwo 

Opracował: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej  

 


