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WYMELDOWANIE (OBYWATELE POLSCY I CUDZOZIEMCY)
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do
lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub
czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane
osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do
lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
III. OPŁATY:
Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata. Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na
wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej. (Ustawa z
dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
IV. CZAS REALIZACJI:
Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w
sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać
przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu
sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania
administracyjnego)
załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby.
V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Nr pokoju: 5
Nr telefonu: 61 4433917
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia
odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji
odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas
zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu,
z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje
wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.
VIII. FORMULARZE I WNIOSKI:
Załącznik nr 1: Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
Załącznik nr 2: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące.
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