URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RE-V

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY:
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),
- 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 2020 r. poz. 930),
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych
w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami
mieszkańców a rejestrem PESEL (Dz. U. z 2018 r. poz. 2484),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 256
z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz „zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby) - (COM-RE-5),
2. Do wglądu:
- obcokrajowcy spoza UE: ważny paszport oraz karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie
na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenie w RP
ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
- obywatele UE: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo;
- członek rodziny obywatela UE, niebędący obywatelem UE: ważny dokument podróży oraz ważna karta
stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, lub inny dokument potwierdzający, że jest się członkiem
rodziny obywatela UE,
- aktualny dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu: (np. akt notarialny, odpis z księgi
wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja o przydziale mieszkania, umowa
cywilno-prawna lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej).

II.

OPŁATY:

Za zameldowanie - nie pobiera się.
Za pełnomocnictwo – 17,00 zł (nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielane małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 12,
telefon (59) 8488357, (59) 8488481, e-mail: com@um.slupsk.pl
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V.

COM-RE-V

ODWOŁANIE:

Nie przysługuje.

VI.

UWAGI:

1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „zgłoszenie pobytu czasowego”:
- potwierdzenie faktu pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub dysponenta lokalu.
2. Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej.
3. 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 w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny
ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu
pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,
- pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4 dniu,
licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
5. Podczas zameldowania na pobyt czasowy można dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca
pobytu czasowego.
Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
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