
K A R T A   I N F O R M A C Y J N A 

Zameldowanie na pobytu stały albo czasowy w trybie decyzji administracyjnej                    

URZĄD GMINY 
Nowe Miasto 

Lubawskie 
 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: Referat administracyjny – stanowisko ds. obywatelskich 

Organ odwoławczy: Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 
Bank Spółdzielczy Oddział w Brodnicy 79 9484 1121 2001 6053 0002 

NIP: 877-10-45-915 

Podstawa prawna:  

Art. 24-39 Ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r., poz. 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. z 2011r. Nr 220 poz. 1306 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,                  

poz. 267 ze zm.) 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. podanie 
2. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”                   

(w załączeniu),  

3. dowód osobisty lub paszport 
4. akt urodzenia dziecka w przypadku osób nieletnich – dotyczy pierwszego zameldowania                      

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
5. pełnomocnictwo -w przypadku osoby upoważnionej- wraz z dowodem wniesienia opłaty 

skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  
     (w załączeniu) 
6. dowód wniesienia opłaty 
 

II. OPŁATY: 
Opłata skarbowa w wysokości:  

 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej 

 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę                   
wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)  
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.  

 Odwołanie od decyzji jest zwolnione od opłaty skarbowej. 
 

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dokonanie 
zameldowanie decyzją administracyjną, w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten 
może zostać wydłużony do 2 miesięcy lub dłużej, jednakże organ obowiązany jest w takim 
przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej 
załatwienia Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji o zameldowaniu na 



pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu), albo 
odmowie zameldowania (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu). Zameldowanie następuje po 
uprawomocnieniu decyzji. 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Referat administracyjny, stanowisko ds. obywatelskich. 
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy 
Nowe Miasto Lubawskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

VI. UWAGI:  
Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej, wnosi osoba zamieszkująca pod 
oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania                    
w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego                      
do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę 
mieszkania). W innym przypadku zameldowanie dokonywane jest zgodnie z procedurą opisaną 
pod hasłem: „Zameldowanie na pobyt stały” lub „Zameldowanie na pobyt czasowy”. 

 

 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 na parterze budynku Urzędu Gminy Nowe 
Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie lub pod numerem telefonu 056 47 26 326. 

http://www.gdansk.pl/bip/e-urzad?m=procedury&procedura=83
http://www.gdansk.pl/bip/e-urzad?m=procedury&procedura=82

