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Karta usługi Nr OR 3
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

MIEJSCE 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców

OSOBA WŁAŚCIWA 
DO ZAŁATWIENIA  
SPRAWY

Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
pokój nr 14
tel. 25/ 754 11 38

SPOSÓB 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba na wniosek może
otrzymać dokument  potwierdzający zameldowanie  (ważny do czasu upływu terminu
zameldowania). 

WYMAGANE 
DOKUMENTY

1. wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu czasowego” 
2. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający

na  ustalenie  tożsamości  (osoby  niepełnoletnie  nieposiadające  dokumentu
stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia), 

3. do wglądu dokument potwierdzający tytuł  prawny do lokalu (umowa cywilno-
prawna,  wypis  z  księgi  wieczystej,  decyzja  administracyjna,  orzeczenie  sądu
lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu); 

4. cudzoziemiec  przedstawia  wizę,  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,  zezwolenie  na  pobyt  rezydenta
długoterminowego  Wspólnot  Europejskich  lub  decyzję  o  nadaniu  statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

5. obywatel  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  przedstawia  ważny
dokument  podróży  lub  inny  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 

6. członek  jego  rodziny  obywatela  UE  niebędący  obywatelem  państwa
członkowskiego Unii  Europejskiej  przedstawia ważny dokument podróży oraz
ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskie 

OPŁATY 17 zł
CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

W dniu przybycia do Urzędu

TRYB ODWOŁAWCZY brak, czynność materialno - techniczna

INNE INFORMACJE

1. w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia
danych może dokonać pełnomocnik, 

2. za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek
meldunkowy  wykonuje  jej  przedstawiciel  ustawowy  lub  inna  osoba
sprawująca nad nią faktyczną opiekę, 

3. osoba,  która  przedłuża  pobyt  czasowy  w  tej  samej  miejscowości  ponad
zgłoszony czas trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały,
jest  obowiązana  dokonać  odpowiedniego  zameldowania  w  ciągu  następnej
doby. 

FORMULARZ DO    
POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 14 oraz na stronie internetowej/BIP Urzędu Miejskiego
w Żelechowie

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

Opracował/a: Wojciech Pawelec- Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
Zatwierdził/a: Krystyna Koryś – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
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