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ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY   Nr Or/06 

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) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2006 r. Nr 234, 

poz. 1694 ze zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 

2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania 
i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych 
i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie zaświadczenia dot. zameldowania na pobyt stały 

Wymagane  
dokumenty  

 Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej 
meldującej się osoby). Druk dostępny na stanowisku pracy 

 Załączniki: poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu 

stałego na terenie Polski 
 Do wglądu: 

 karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie 
się lub nadaniem  statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

zezwolenie na osiedlenie się lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy 
w Rzeczypospolitej Polskiej 

 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) 

Opłaty  Czynność zameldowania na pobyt stały nie podlega opłacie skarbowej 

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 

Iwona Dubiel  - podinspektor  

I piętro, pok. nr 15, tel. 276 13 54 wew. 43 

Inne informacje  

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

Opracował: Iwona Dubiel – podinspektor – 30.10.2009 r. 
Sprawdził: Cecylia Wasilewska - Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – 02.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 
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