
Drodzy Rodzice i Uczniowie ! 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019r. Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.) zmieniającym między 

innymi wzór legitymacji szkolnej bez wskazania adresu zamieszkania, wystąpiła konieczność 

zmian w udokumentowaniu zamieszkania w Rumi, w celu możliwości korzystania z 

bezpłatnych przejazdów autobusami ZKM Gdynia na terenie Rumi przez dzieci i młodzież 

zamieszkałą na jej terenie. 

 

Uczniowie, którzy posiadają legitymację szkolną z wskazanym adresem zamieszkania  

w Rumi mogą dalej korzystać z bezpłatnych przejazdów na terenie Rumi bez podejmowania 

dodatkowych czynności. 

 

Uczniowie, którzy posiadają legitymację szkolną bez wskazania adresu zamieszkania 

mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w Rumi na podstawie legitymacji wraz  

z zaświadczeniem o zameldowaniu w Rumi wydanym przez Burmistrza Miasta Rumi. 

Zaświadczenie wydawane jest w Urzędzie Miasta Rumia (Ewidencja Ludności – stanowisko 

nr 5 w Biurze Obsługi Mieszkańców) na wniosek rodzica/opiekuna prawnego w przypadku 

osoby niepełnoletniej lub w przypadku osoby pełnoletniej na wniosek zainteresowanego. 

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty  

zgodnie z art.  2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1000 z późn. zm.) - np. w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz 

ochrony zdrowia.                            

 

Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia mogą korzystać uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, aż do 20. roku 

życia zamieszkujący na terenie Rumi - w granicach miasta Rumia oraz dzieci w wieku do 7 

lat, bez względu na adres zamieszkania na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek 

dziecka - z całej sieci ZKM Gdynia 

 

Od dnia 1 marca 2020 roku kontrolerzy ZKM Gdynia będą wymagali od uczniów  

ww. dokumentów tj. legitymacji z adresem zamieszkania lub legitymacji bez adresu 

zamieszkania wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu w Rumi. W przypadku braku 

wymaganych dokumentów,  przejazdy będą potraktowane jako korzystanie z bezpłatnych 

przejazdów bez uprawnień, a w konsekwencji będą wystawiane mandaty (opłaty dodatkowe 

ZKM). 

 

Informacje meldunkowe 

 

Każdy, kto posiada obywatelstwo polskie i mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

jest zobowiązany do dopełnienia obowiązku meldunkowego - art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).  

 

Jeśli osoba mieszka w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego 

przebywania – obowiązana jest zameldować się na pobyt stały - art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 

24 września 2010  r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.). Organ 

dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o 

zameldowaniu na pobyt stały.  

  



Jeśli osoba przebywa bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod 

oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości przez okres ponad 3 miesiące – 

obowiązana jest zameldować się na pobyt czasowy - art. 25 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.). Organ 

dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie na jej wniosek, zaświadczenie  

o zameldowaniu na pobyt czasowy.   

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany 

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

dnia przybycia do tego miejsca - art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.). 

 

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ewidencji ludności obywatel polski może 

równocześnie mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.  

  
Do dokonania czynności zameldowania niezbędne są następujące dokumenty: 

-        formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”, 

-        dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), 

-        dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis  

   z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu) – do wglądu,  

-      pełnomocnictwo sporządzone na piśmie w przypadku działania przez pełnomocnika wraz  

z dokumentem tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.  

W związku z tym nie należy wnosić opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.  

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dziecko do 13 lat i osoba 

całkowicie ubezwłasnowolniona) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych (dziecko między 13-18 lat i osoba częściowo ubezwłasnowolniona) obowiązek 

meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba 

sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

Dokonanie czynności materialno-technicznej (np. zameldowania, wymeldowania) nie 

podlega opłacie skarbowej.  

 

Do otrzymania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy lub zaświadczenia  

o zameldowaniu na  pobyt stały (kolejnego po dokonaniu czynności zameldowania) 

niezbędne są następujące dokumenty: 
-     wniosek (w przypadku legitymacji we wniosku zaznaczyć na potrzeby szkoły) 

-     dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport), 

-    dowód wpłaty – w przypadku zaświadczenia podlegającego opłacie skarbowej, 

-    dowód wpłaty- w przypadku działania przez pełnomocnika. 

 

W przypadku wniosku o wydanie ww. zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości 17 zł 

– należy wnieść opłatę się w kasie Urzędu Miasta Rumi lub na konto 47 8351 0003 0000 

2394 2000 0160. Dowód wpłaty składa się wraz z wnioskiem o wydanie  

ww. zaświadczenia.  Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty  

zgodnie z art.  2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1000 z późn. zm.) - np. w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz 

ochrony zdrowia.                             

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł – opłatę 

należy wnieść się w kasie Urzędu Miasta Rumi lub na konto 47 8351 0003 0000 2394 2000 

0160. Dowód wpłaty składa się wraz z dokumentem pełnomocnictwa.  


