
 
KARTA USŁUG 

   
Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.euUTH 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
 
Nazwa usługi:  

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM 
WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA 
POBYTU CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYTWATELI PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH 
RODZIN 

 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. Nr 1 
tel. (76) 81 88 505 wew.116. 

 
Sposób załatwienia sprawy:  

Osoba meldująca się otrzymuje dokument potwierdzający zameldowania 
(ważny przez 2 miesiące od daty wystawienia) 

 
Wymagane dokumenty:  

- Wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, 
zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby meldującej się, 
nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów 
dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu 
osoby dokonane prze właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem 
prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty 
jego złożenia 
 
- cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzie-
leniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, 
zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy 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 
 
- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia 
ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego 
tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo 
stałego pobytu 
 
- członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży 
oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii 
Europejskiej  



Opłaty:  
brak 

Czas załatwienia sprawy:  
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. 

 
Tryb odwoławczy:  

Brak, czynność materialno-techniczna 
 
Uwagi :  

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 
oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu 
pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu licząc od daty przybycia do tego 
miejsca. 
 
Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować 
się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4 dniu licząc od daty 
przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. 
 
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, 
obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna 
osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę. 
 
Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
stosuje się do obywateli  państwa należącego do Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy mogą 
korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych 
przez te państwa ze Wsólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
oraz do członków ich rodzin 
 
Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez 
pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w 
formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. , Nr 98, poz. 1071, ze 
zm.), po okazaniu przez pełnomocnika dowodu osobistego, a w uza-
sadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na 
ustalenie tożsamości. 
 
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela członkowskiego 
Unii Europejskiej oraz nie będący obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, 
dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres 
legalnego pobytu na terytorium Rzeczy pospolitej polskiej, wynikający  
z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu. 


