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WO  04 WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO  

 

 
1. PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657) 

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1827 ze zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie określenia 
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 
2011 r. Nr 220 poz. 1306 z póź. Zm) 

 

 
2.  FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Zarejestrowanie wymeldowania w Rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Mieszkańców 

 
3. WYMAGANE DOKUMENTY  

1) Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego " - (odrębny dla każdej osoby 
meldującej się, również dla dziecka) – wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika 
podczas dokonania czynności wymeldowania 

2) Do wglądu:  
- dowód osobisty lub paszport 

4. WYSOKOŚĆ OPŁAT  
17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 

 
5. TERMIN ODPOWIEDZI 
Wymeldowanie następuje niezwłocznie 
 
6. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  
Wydział Obywatelski 
 
7. TRYB ODWOŁAWCZY  
Nie przysługuje 
 
8. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW  
 
9. DODATKOWE INFORMACJE  

          Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu czasowego : 
           1.  W formie pisemnej na formularzu w ogranie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu 
           2.  W formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu  
           teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę 
           urzędowego poświadczenia odbioru 

3. Wymeldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Za osoby niepełnoletnie lub 
ubezwłasnowolnione, obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. 
4. Organ dokonując wymeldowania z pobytu czasowego nie wydaje z urzędu zaświadczenia wymeldowania z 
pobytu czasowego 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     Wersja 04 
                                                                                         
 

Opracowała: Inspektor 
Monika Mitura 
Data: 07.04.2017 r. 
 

 

Sprawdziła: Naczelnik Wydziału  
Małgorzata Pietruszczyńska 
Data: 
 
 

Zatwierdził: Sekretarz Miasta 
Ewa Pełechata 
Data:  
 
 

 


