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ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE LUB 
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE  

Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z 

DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU  

 Nr Or/11a 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 

2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania 
i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych  
i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475) 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wydanie zaświadczenia dot. zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy 
ważne do czasu upływu terminu zameldowania 

Wymagane 
dokumenty 

 Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” 

(odrębny dla każdej meldującej się osoby) zawierający określone ustawą dane 
dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub 
adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu 
osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym 
do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;. Druk 
dostępny na stanowisku pracy 

 Oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka, w 

przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu 

 Do wglądu: 

 dowód osobisty 
 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) 

 akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu 
stałego (dotyczy przybyłych spoza gm. Strzyżów) 

 prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka 
(w przypadku, gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu 
stałego) 

Opłaty Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy 

W dniu zgłoszenia się do urzędu 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Komórka 
Odpowiedzialna 

Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Zofia Szaro – podinspektor  
I piętro, pok. nr 15, tel. 276 13 54 wew. 43 

Inne informacje 

 Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu w 
lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy, dokonane przez właściciela lub inny 
podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Obowiązku meldunkowego 
należy dokonać w obecności właściciela lokalu. 

 Zameldowania w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 
można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem 
udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu 
osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu 
pozwalającego na ustalenie tożsamości;  
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