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KARTA USŁUGI BEL/04 

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO 

Podstawa prawna -Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. Poz. 388          

z późn. zm.), 

-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 z późn. zm.), 

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628    

z późn. zm.). 

Komórka 

odpowiedzialna 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - BEL 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - BEL 

 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonuje się             

w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego 

miejsca pobytu lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu 

umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy 

właściwego dla dotychczasowego miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez 

osobę poświadczenia odbioru. Wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika. 

Wnioskodawca na wniosek otrzymuje zaświadczenie o wymeldowaniu z miejsca 

pobytu stałego lub czasowego. 

Wymagane 

dokumenty 

1.Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub 

„Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, 

2.Dowód osobisty lub paszport, 

3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: 

-   pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, 

-   dowód osobisty lub paszport. 

Opłaty 1.Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych. 

2.Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. (poza zwolnieniami 

ustawowymi). 

3.Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (poza zwolnieniami 

ustawowymi). 

Czas załatwienia 

sprawy 

Z chwilą złożenia pisemnego zgłoszenia.  

Tryb odwoławczy Brak trybu odwoławczego. 

Inne informacje Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego 

dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej 

przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią 



faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie 

osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego. 

Formularze do 

pobrania 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,  

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, 

Pełnomocnictwo. 

Opracował: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


