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Nazwa usługi: 
Zameldowanie na pobyt czasowy  
 
Podstawa prawna: 
Art. 28 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657). 
 
Wymagane dokumenty: 
1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenia pobytu czasowego” (dostępny w Wydziale Spraw 
Obywatelskich - parter, pokój nr 9) oddzielnie dla każdej osoby meldującej się. 
2. Do wglądu: 
- dowód osobisty lub paszport.   
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, 
decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu). 
 
Opłaty: 
Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 9, tel. 74 85-62-819. 
 
Tryb odwoławczy: 
Nie przysługuje. 
 
Uwagi:  
1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować 
się w  miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.  
2. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego 
się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu 
osobistego lub paszportu. 
3. Za osobę nieposiadającą pełnej 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. Potwierdzenia pobytu w lokalu na formularzu meldunkowym dokonuje właściciel lub inny podmiot 
dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 
5. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o 
zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Za 
zaświadczenie uiszcza się opłatę skarbową 17 zł – płatną w kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 
19 lub na konto bankowe Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział w Świdnicy nr 97 1240 1978 1111 0010 
0166 5027.   
6. Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, które urodziły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu 
kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowania na pobyt czasowy 
następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z 
rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. 
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