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Nazwa usługi: 
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy / Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca 
pobytu czasowego 
 
Podstawa prawna: 
Art. 40  i  następne  ustawy z dnia 24 września 2010 r.  o  ewidencji  ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657). 
 
Wymagane dokumenty: 
Do wglądu 
1. Wypełniony i podpisany druk „Zgłoszenia pobytu czasowego” lub „Zgłoszenia wymeldowania z 
miejsca pobytu czasowego” (dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich - pokój nr 9) zawierający 
określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu 
dotychczasowego miejsca pobytu. 
 2. W nw. przypadkach:  

- 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, 
przedstawia ważny dokument podróży  lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość 
i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o 
zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, 
składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- Cudzoziemiec – członek rodziny cudzoziemca 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, przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego 
pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny 
obywatela Unii Europejskiej.   

- Pozostali cudzoziemcy przedstawiają wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na 
podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo 
cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 
2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) 
lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza 
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę 
pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie 
na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o 
nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej 
ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt 
tolerowany.  

 
Opłaty: 
Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 9, tel. 74 856-28-19. 
 
 

ciąg dalszy na nast ępnej stronie) 



                                                   
„Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy / 
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu 
czasowego” – ci ąg dalszy) 

 
 
 
Tryb odwoławczy: 
Nie przysługuje. 
 
Uwagi:  
1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz członek rodziny 
obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie będący obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, 
licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej najpóźniej 
przed upływem 4. doby, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W tym przypadku deklarowany 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. 
2. 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. 
3. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 
cudzoziemiec możne dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na 
piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. 
4. Cudzoziemiec zgłaszający pobyt czasowy obowiązany jest uzyskać potwierdzenie faktu pobytu 
dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia 
faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do 
lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub 
orzeczenie.  
5. Cudzoziemiec dopełniający obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymuje, na swój 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. Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. 
7. Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności, szefowie i 
członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, 
łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na 
podstawie ustaw, umów, lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych. 
8. Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu 
pobytu obowiązany jest wymeldować się. Czynność tę może dokonać równocześnie z zameldowaniem 
w nowym miejscu pobytu. 
9. Czynność wymeldowania z pobytu czasowego cudzoziemiec może dokonać w formie dokumentu 
elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego 
organu gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę 
urzędowego poświadczenia odbioru.  
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