
IK/SO/02 
ZGŁOSZENIE POBYTU 

STAŁEGO/CZASOWEGO CUDZOZIEMCA 

 
 

Hasło 
Zgłoszenie pobytu stałego/czasowego cudzoziemca 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Miasta w Jaśle 
Wydział Spraw Obywatelskich 
ul. Rynek 12, pok. nr 6 
tel. (13) 448-63-33 
godziny pracy:  poniedziałek: 7.30 - 17.00  

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30 
piątek: 7.30 – 14.00 

 
Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (druk EL/ZPS/1) lub 
"Zgłoszenie pobytu czasowego"(druk EL/ZC/1) zawierający potwierdzenie faktu pobytu 
dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu 
w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.  

2. Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.  
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi 

wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający 
tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale). 

4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: 
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, 
- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. 

5. W przypadku zameldowania na pobyt stały: 
- kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument 
„zgoda na pobyt tolerowany”, albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt 
stały, zezwolenie na pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej decyzja 
o nadaniu statusu uchodźcy w RP, decyzja o udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody 
na pobyt tolerowany albo zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 
W przypadku obywateli UE dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo 
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu 
pobytu na terytorium RP . 
W przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE – ważna karta 
stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważna karta pobytu członka rodziny 
obywatela UE. 

6. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy: 
- wizę 
W przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej 
zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na 
terenie RP legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na 



pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Ulub zezwolenia na pobyt 
czasowy – 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 UE lub 
decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej , zgody 
na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.  
W przypadku obywateli UE ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, 
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku  
zaświadczenia, oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP . 
W przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE – ważny dokument 
podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę 
pobytu członka rodziny obywatela UE. 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
1. Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. 

W przypadku zameldowania na pobyt stały organ wydaje z urzędu  zaświadczenie  
o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. 
W przypadku zameldowania na pobyt czasowy organ wydaje na wniosek osoby 
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ważne do chwili miejsca zameldowania 
jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania. 

2. W drodze decyzji administracyjnej. 
Organ rozstrzyga o zameldowaniu w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania na 
pobyt stały/czasowy budzą wątpliwości również gdy istnieją wątpliwości co do stałego lub 
czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem. 

 

Opłaty 
Czynność zameldowania jest wolna od opłat. 

1. Nie pobiera się opłaty za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały. 
2. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy 

wydana na wniosek osoby dokonującej zameldowania. 
3. 17 zł – opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca 

pobyt działa przez pełnomocnika). 
Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła lub 
bezpośrednio w kasie urzędu. Na stronie internetowej urzędu: www.jaslo.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Konta Bankowe znajduje się aktualny wykaz numerów bankowych 
Urzędu Miasta. 
 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji organu służy prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 

Inne informacje istotne dla interesanta 
Zameldowania na pobyt stały/czasowy można dokonać: 

1) bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu stałego/czasowego, 
2) z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu 

stałego/czasowego. 
Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania  
w miejscu nowego pobytu stałego/czasowego bez konieczności stawienia się w organie 
gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim 
przypadku wymeldowanie następuje automatycznie.  

http://www.jaslo.pl/


 
Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony 
do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem 
potwierdzającym jego prawo pobytu. 


