Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Osoby prowadzące sprawę:
Monika Kalinka, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
pokój 6 (I piętro)
42-719-80-27
monika.kalinka@strykow.pl
Osoba prowadząca sprawę: Joanna Tomczak, młodszy referent ds. ewidencji
działalności gospodarczej, pokój 6 (I piętro)
42-719-80-27
joanna.tomczak@strykow.pl
ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267,
z późn. zm.)

Podstawa

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie

prawna

określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku
meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 Poz. 1306, z późn. zm.)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.)
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się
w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pobytem
czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego pod innym adresem przez okres

Sposób
załatwienia
sprawy

dłuższy niż 3 miesiące. Jednocześnie można mieć tylko jeden pobyt czasowy. 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. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez niego
do wglądu dowodu osobistego lub paszportu. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje
osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Przy zameldowaniu na pobyt
czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu
Zameldowania dokonuje się na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie
nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Wymagane

Potwierdzenia przebywania pod wskazanym adresem dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący

dokumenty

tytułem prawnym do lokalu na formularzu oraz przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny
do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie
sądu)

Miejsce
składania
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wniosków
Termin
udzielania

Niezwłocznie, w dniu zgłoszenia się z wypełnionym formularzem

odpowiedzi
Tryb
odwoławczy
Uwagi

Nie przysługuje
Zgłoszenie dotyczy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej
Nie podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł wnoszona jest w przypadku dokonanie

Opłata

czynności przez pełnomocnika. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu. Opłacie skarbowej, w zależności od celu wydania,
podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Załączniki

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego

