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OBOWIĄZEK MELDUNKOWY 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Regulacje prawne w zakresie obowiązku meldunkowego: 

 ustawa z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności (j.t. Dz.U.2015.388); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 

2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych 

przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2011.220.1306 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie 

nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U.2012.74 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie 

trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach 

zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. 2012.347 ze zm.) 

 

Definicja obowiązku meldunkowego 

Obowiązek meldunkowy ciąży na osobie i polega na:  

 zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego 

 wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, 

 zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

 zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się 

pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone 

do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub 

paszportu.  

 

Zameldowanie  na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na 

celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. 

 

Adres określa się przez podanie: 

 w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru 

domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego, 

 innych pozostałych - nazwy miejscowości, ulicy - jeśli występuje, numeru domu 

i lokalu, nazwy gminy, nazwy województwa, kodu pocztowego. 

http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=13017
http://msw.gov.pl/download/1/15925/104044_KW_375194_DSO_plik2.pdf
http://msw.gov.pl/download/1/15925/104044_KW_375194_DSO_plik2.pdf
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Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego oraz jedno miejsce pobytu 

czasowego. 

 

Zameldowanie 

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować 

się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia 

do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu tego pobytu, 

z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania. 

 

Zameldowania w stosunku do dzieci – obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP, 

urodzonych na terytorium RP, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego 

sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem 

sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego 

z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. 

 

Wymeldowanie 

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem 

deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się, w formie pisemnej na 

formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, 

przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport albo w formie dokumentu 

elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu 

teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego 

poświadczenia odbioru. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub 

czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. 

 

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa 

o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego 

i czasowego. 


