
 
KARTA USŁUG NR 35 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące 
Wydział Spraw Obywatelskich 

 

pokój 
 
 
godziny 
przyjęć  
 
 
 
 
nr telefonu 
 
 
e-mail 

Stanowisko nr 5  
Ewidencja Ludności 
 
poniedziałek: 9.00 – 17.00 
wtorek: 7.30 – 15.30 
środa: 7:30 – 15:30 
czwartek: 7.30 – 15.30 
piątek: 7.30 - 15.30 
 
58 679-65-77 
 
a.gaj@um.rumia.pl 
k.pranga@um.rumia.pl 
 

podstawa 
prawna 

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 
1397),  
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze 
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r., poz. 2484), 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 
2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych 
przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411), 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000  
z późn.zm.) 

wymagane 
dokumenty 

- formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”, 
- dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), 
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( np. umowa cywilno-prawna, 

wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu) – do 
wglądu.                                            

opłaty Dokonanie czynności materialno-technicznej nie podlega opłacie skarbowej.  
W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł 
– opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miasta Rumi lub na konto 47 8351 0003 0000 
2394 2000 0160. Dowód wpłaty składa się wraz z dokumentem pełnomocnictwa.  
W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt 
czasowy opłata skarbowa w wysokości 17 zł - wnosi się w kasie Urzędu Miasta 
Rumi lub na konto 47 8351 0003 0000 2394 2000 0160. Dowód wpłaty składa się 
wraz z wnioskiem o wydanie ww. zaświadczenia.  

 
Zakres zwolnień z opłaty określony ustawą o opłacie skarbowej. 

termin 
załatwiania 
sprawy 

„od ręki” 

sposób 
załatwienia  
 

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały z urzędu.  
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy na wniosek.  
 

tryb odwoławczy brak 

uwagi - Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub 
czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. 
- Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce 

mailto:a.gaj@um.rumia.pl


pobytu  czasowego.   
- Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad  

3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się 
pełnomocnictwem udzielonym  na piśmie i po okazaniu przez pełnomocnika do 
wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.  
- Na odwrocie formularzy „zgłoszenie pobytu stałego” i „zgłoszenie pobytu 
czasowego” fakt pobytu osoby meldującej się pod wskazanym adresem potwierdza 
(poprzez wpisanie miejsca i daty oraz złożenie własnoręcznego, czytelnego podpisu) 
właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu i okazując do 
wglądu dokument jw. potwierdzający tytuł prawny do lokalu. 

- Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba ubezwłasnowolniona, osoba 
małoletnia) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun 
prawny lub inna osoba sprawującą nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich 
wspólnego pobytu.  

 

 


