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                                                                          Panie i Panowie 
                 Prezydenci Miast, Burmistrzowie
                i Wójtowie 
                                                                            
                                                                         
 
           W związku z wejściem - 31 grudnia 2012 r.  - w Ŝycie ustawy                                          
z  7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg 
ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in.: 
   
          - zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE,  
obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji  Szwajcarskiej na 
pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; 
          
         -  likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów; 
          
         -   likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości 
oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez 
mieszkańców lub pracowników; 
 
         - wprowadzenie moŜliwości automatycznego wymeldowania przy 
zameldowaniu w nowym miejscu; 
 
          -  wydłuŜenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni 
oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE,  obywateli 
państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji  Szwajcarskiej za 
niedopełnienie obowiązku meldunkowego; 
 
         - odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku 
meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz 
przedkładania wojskowego dokumentu osobistego; 
        
         -  wydłuŜenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu               
w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy; 
 
uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu informowanie obywateli                   
o nowych ułatwieniach. MoŜna to uczynić zamieszczając odpowiednią informację na 
gminnych stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń znajdujących się                      
w państwa urzędach, jak teŜ podanie niniejszej informacji w mediach lokalnych. 
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           Proszę teŜ – nawiązując do pisma z 31 maja 2012 r., znak 
SO.IV.621.23.2012.DJ – aby juŜ w statystyce za I kwartał 2013 r. (i kolejnych) 
ujmować dodatkowo informację ile osób dokonując zameldowania się skorzystało teŜ 
z moŜliwości jednoczesnego wymeldowania się w danym kwartale.  Od przyszłego 
kwartału dane statystyczne naleŜy przesyłać nie jak dotychczas za pomoc ą faksu, 
lecz przy u Ŝyciu platformy e- puap, zamieszczaj ąc w nazwie pisma sygnaturę akt, 
której pismo dotyczy.  
             Ponadto związku z sygnalizowanymi przez cudzoziemców                                        
– posiadających prawo legalnego pobytu w Polsce oraz aktualną umowę najmu 
lokalu – przypadkami Ŝądania obecności przy zameldowaniu właściciela lokalu,                  
w którym ma nastąpić zameldowanie, informuję Ŝe zgodnie z art. 9 ust 2a ustawy                  
z 10 kwietnia 1974 r.  o ewidencji ludności  i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. 
nr 139, poz. 993 z późn. zm.) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu 
moŜe być m.in. umowa cywilno – prawna.  
               W związku z powyŜszym cudzoziemiec posiadający umowę najmu lokalu 
dokonując obowiązku meldunkowego moŜe sam potwierdzać na formularzu 
meldunkowym fakt swojego przebywania w miejscu, w którym ma nastąpić 
zameldowanie. śądanie, aby dokonał tego właściciel mieszkania nie znajduje 
poparcia w przepisach.  NaleŜy pamiętać, Ŝe organy administracji publicznej powinny 
działać sprawnie i szybko, posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do 
załatwienia sprawy (art. 12 Kpa). 
              Mając powyŜsze na uwadze proszę, aby przy dokonywaniu zameldowania    
w kierowanym przez Panią/Pana Urzędzie przestrzegane były obowiązujące 
przepisy, a wszystkie czynności meldunkowe wykonywane były bez zbędnej zwłoki. 
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