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Nazwa usługi ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów
realizujących zadania publiczne.

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.

Rozporządzenie  Ministra  Cyfryzacji  z  dnia  19  grudnia  2019r.  w  sprawie  rejestru
danych kontaktowych.

Wymagane
dokument

Wypełniony formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO oddzielnie  dla  każdej
osoby  meldującej  się,  w  tym  również  dla  osoby  niepełnoletniej(  załącznik  -
zgłoszenie  pobytu  stałego  -formularz  do  pobrania  w  urzędzie  w  biurze  obsługi
klienta lub na bip.um.zarow.pl). 
Do wglądu: dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
mieszkalnego  (akt  notarialny,  wypis  z  księgi  wieczystej,  umowa  najmu
lub  inny  dokument),decyzja  administracyjna  lub  orzeczenie  sądu,  kartę  pobytu
wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadanie statusu
uchodźcy w RP, albo zezwolenie na osiedlenie się   lub decyzje o nadaniu statusu
uchodźcy w RP

Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dokonując
zameldowania  na pobyt stały,  przedstawia  ważne  zaświadczenie  o zarejestrowaniu
pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego
rodziny, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu. 

Miejsce wykonania
usług

- Urząd Stanu Cywilnego w Żarowie,  ul. Zamkowa 2 – stanowisko ds. Ewidencji
  Ludności, nr telefonu /74/ 3067368
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30, 
  wtorek od godz. 8.00 do 16.00 

Opłaty Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy Nie przysługuje.

Termin załatwienia   Bez zbędnej zwłoki.

Uwagi Cudzoziemiec  przebywający  na  terenie  RP  jest  obowiązany  zameldować  się
w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu , licząc od dnia przybycia do miejsca
stałego pobytu.
Obowiązku meldunkowego należy dokonać osobiście w obecności osoby posiadającej
tytuł prawny do lokalu.
Cudzoziemiec  będący  obywatelem  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,
obywatelem  państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym
Handlu  (EFTA)  –  strony  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  lub
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej i posiadający numer PESEL może dopełnić
obowiązku meldunkowego w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie
danych  do  rejestru  PESEL  przez  organ,  pod  warunkiem  otrzymania  urzędowego
poświadczenia  odbioru.  Należy  dołączyć  do  formularza  dokument  elektroniczny
potwierdzający  tytuł  prawny  do  lokalu,  a  w  razie  niemożności  jego  uzyskania  –
odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do
lokalu  dołącza  do  formularza  dokument  elektroniczny  zawierający  oświadczenie
właściciela  lub  innego  podmiotu  dysponującego  tytułem prawnym do  lokalu  tego
właściciela  lub  podmiotu,  a  w  razie  niemożności  ich  uzyskania  –  odwzorowanie
cyfrowe tych dokumentów. 
Cudzoziemcy  zwolnieni  są  z  obowiązku  meldunkowego,  jeżeli  ich  pobyt  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. 
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