INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO
Obowiązek meldunkowy obywateli polskich polega na:
•
zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
•
wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
•
zgłoszeniu wyjazdu za granicę,
•
zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.
Obowiązek meldunkowy dotyczy:
•
Każdej osoby, która mieszka w Polsce.
•
Rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego wykonującego
obowiązek meldunkowy za osoby, które:
o nie
mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie
ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
o mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo
ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
Obowiązek meldunkowy można zrealizować:
•
w urzędzie albo przez internet,
•
osobiście albo przez pełnomocnika.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
Można zameldować się osobiście lub można to zrobić poprzez pełnomocnika. Swojego
pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie.
1. Osoba będąca właścicielem lub posiadająca inny tytuł prawny do mieszkania, w
którym chce się zameldować – powinna przynieść ze sobą do urzędu:
•
o
o
o
o

JEDEN z następujących dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:
umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzja administracyjna,
orzeczenie sądu,

•

formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu
czasowego – można go pobrać i wypełnić w domu albo zrobić to w urzędzie gminy. Można
też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
•

dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,

2. Osoba, która NIE jest właścicielem i nie ma też innego tytułu prawnego do
mieszkania, w którym chce się zameldować – powinna przynieść:
•
dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego
podmiotu,
•
formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu
czasowego – można go pobrać i wypełnić w domu albo zrobić to w swoim urzędzie
gminy. Można też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z
systemu,
•
dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Osoba meldująca się na pobyt stały, jednocześnie może wymeldować się z pobytu
czasowego. Albo gdy będzie meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu
stałego.
Na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić pobyt osoby
meldującej się właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania
Należy podkreślić, że właściciel nie wyraża zgody na pobyt w jego lokalu osoby
meldującej się, ale potwierdza, że przebywa ona pod konkretnym adresem. Jeśli nie
podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal można się zameldować. Wtedy jednak gmina
przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję
administracyjną o zameldowaniu lub odmowie zameldowania.
Należy pamiętać, że ustanowiony pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument
tożsamości.
•
•
•

Obowiązek meldunkowy należy spełnić:
najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
jeżeli osoba mieszka na stałe pod konkretnym adresem – powinna zameldować się
na pobyt stały,
jeżeli osoba mieszka czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem –
powinna zameldować się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal może mieć meldunek w
miejscu swojego pobytu stałego.

Usługa zameldowania jest bezpłatna.
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:
• na pobyt stały – jest bezpłatne,
• na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł,
• każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład osoba zgubi
zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – też kosztuje 17 zł.
Urzędnik dokona zameldowania od razu po otrzymaniu zgłoszenia.
Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda osobie meldującej się zaświadczenie
o zameldowaniu. Jeśli osoba melduje się na pobyt czasowy i chce dostać zaświadczenie –
powinna powiedzieć o tym urzędnikowi.
Urzędnik rozpocznie postępowanie administracyjne jeżeli dane zgłoszone do
zameldowania budzą wątpliwości. Jeśli sprawa nie jest zbyt skomplikowana, strona
postępowania otrzyma decyzję w ciągu miesiąca. W sprawach bardziej skomplikowanych
może to trwać do 2 miesięcy.
Obowiązek meldunkowy można zrealizować nie wychodząc z domu, poprzez internet.
W tym przypadku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego
albo e-dowodu (jeśli osoba jest obywatelem polskim).
Wymeldowanie się z pobytu stałego lub czasowego
Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca ma
obowiązek wymeldować się oraz każdy, kto jest zameldowany na pobyt czasowy i
wyprowadza się z tego miejsca przed upływem czasu, na jaki był tam zameldowany.

Obowiązek wymeldowania się można zrealizować przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa
można udzielić wyłącznie na piśmie.
Obowiązku wymeldowania się należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym osoba
wyprowadza się z miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy przed upływem terminu
kończącego okres pobytu czasowego. Osoba ta może zrobić to podczas meldowania się w
nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje taką osobę wtedy w
nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.
Jeśli osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego i się nie wymelduje,
może zostać wymeldowana w drodze decyzji administracyjnej.
Jeśli zostanie zgłoszony zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie
automatycznie wymeldowana. Nie trzeba oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.
Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę
Obowiązek takiego zgłoszenia spoczywa na każdej osobie, która:
•
chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju
– zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego, jeżeli je
posiada. Jej adres zameldowania stałego pozostanie bez zmian,
•
planuje na stałe wyjechać z Polski – zostanie wtedy automatycznie
wymeldowana z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Można zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić
wyłącznie na piśmie.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób,
które:
•
nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie
ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
•
mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo
ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę należy zrealizować najpóźniej w dniu
wyjazdu w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
Jeśli osoba zgłasza wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy, i zamierza wrócić do kraju –
po powrocie do Polski ma obowiązek zgłosić swój powrót.

Zgłoszenie powrotu z zagranicy
Obowiązek zgłoszenia powrotu z zagranicy spoczywa na każdym, kto był za granicą dłużej niż
6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy. NIE ma potrzeby zgłoszenia powrotu z
wcześniej zgłoszonego wyjazdu na stałe poza granice kraju. Po prostu należy zameldować się
na pobyt stały lub czasowy.

