
Zameldowanie Cudzoziemca 

 
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy. 
  

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, 
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany 
zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 
3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 
 
Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, niebędący 

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w 
miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące 
najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

 
Cudzoziemiec niewymieniony powyżej, przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu 
pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego 
ponad 3 miesiące najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego 
miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 
przekracza 14 dni. 

 
Cudzoziemiec niewymieniony w 1 i 2 akapicie, opuszczając miejsce pobytu 
czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy 
zameldowaniu, jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu 
opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 
miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek 

wymeldowania nie powstaje. 
Deklarowany przez cudzoziemca niewymienionego w akapicie 1 i 2 okres 
pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, 
w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego 
prawo pobytu. 
       

 Wymagane dokumenty: 
 



1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego/czasowego, lub formularz 

wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 

2.  Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę 

pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 

ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu 

uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 

decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt 

tolerowany. 

 

3. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący 

zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny 

dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument 

potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu 

pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący 

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący 

zameldowania na pobyt stały 

- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny 

obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny 

Obywatela Unii Europejskiej. 

 

4. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia 

wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy 

przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - 

dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę 

pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na 

osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot 

Europejskich lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej 

Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub 

zgody na pobyt tolerowany. 

5. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na 

pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny 

dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o 

zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku 

zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, 

dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz 

ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.  



3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( np. Umowa cywilno-

prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu 

itp.)  

  

Opłaty  
– zameldowanie na pobyt czasowy nie podlega opłacie skarbowej 

  

Miejsce złożenia dokumentów  

– Urząd Gminy w Siennicy pokój nr 13 telefon  25 757 22 86 wew. 23 

  

Termin i sposób załatwienia sprawy  
– od ręki 

  


