URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RE-XIII

NADANIE NUMERU PESEL:
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 z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru
PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984),
- 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 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U.2020.0.346),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 256
z późn. zm.).
I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Przy zameldowaniu:
- formularz „zgłoszenia pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” - (COM-RE-4 lub
COM -RE-5),
- dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców - paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj.:
wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
- 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).
2. Dla osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów:
- wniosek o nadanie numeru PESEL - (COM-RE-11),
- dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców - dokument podróży lub inny dokument
potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
- odpis skrócony aktu urodzenia – kopia (jeśli został sporządzony),
- odpis skrócony aktu małżeństwa – kopia (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński),
- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób niezameldowanych).
II.

OPŁATY:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie - jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne. Natomiast, jeżeli wniosek nie spełnia wymogów
formalnych wnioskodawca jest wezwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - nieusunięcie braków powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

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

ODWOŁANIE:

Nie przysługuje.
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VI.

COM-RE-XIII

UWAGI:

Po zmianach jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 r., numer PESEL będzie nadawany każdemu
cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce. Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty
niewymagające meldunku (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), będą wyłączeni z tej regulacji.
Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokona organ gminy.
Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po dokonaniu obowiązku meldunkowego a w przypadku
noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, obywatelom
polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski
dokument tożsamości.
Numer PESEL może być nadany osobom, które są obowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych
przepisów prawa i jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu.
Urząd Miejski w Słupsku jest właściwy do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL na podstawie
odrębnych przepisów prawa dla osób, które są zameldowane na pobyt stały w Słupsku lub w przypadku
braku miejsca zameldowania, jeżeli pracodawca ma siedzibę w Słupsku.
W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - organ gminy właściwy dla dzielnicy
Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Wniosek składa się na formularzu „wniosek o nadanie nr PESEL” - (COM-RE-11) i powinien zawierać:
- wskazanie podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL,
- dokumenty potwierdzające wskazane dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego, itp.)
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność
do czynności prawnych czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.
W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL,
to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.
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