
                                                                                                                               

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE, Plac Tadeusza Kościuszki 1

tel. (84) 68-21-095, fax (84) 68-21-030,

Wydanie z dnia 15.10.2019

NUMER

RSO – 11

NAZWA
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP

REFERAT

RSO

Podstawa prawna : 
- ustawa z dnia 24 września 2010  r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. Z 2019 r. poz.1397),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie
określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku
meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2411)

 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1000)
WYMAGANE  DOKUMENTY :

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP”
2. Do wglądu:
 dowód osobisty lub paszport

OPŁATY :
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17zł. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA :
Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia.

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA : 
 Referat Spraw Obywatelskich
 
TRYB  ODWOŁAWCZY : 
 Brak
INFORMACJE DODATKOWE :
Osoba która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP jest obowiązana zgłosić swój 
wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i 
czasowego. 
Osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd 
(najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia powrotu). Za osobę  
małoletnią lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu za granicę 
składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę. 
W zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia wyjazdu zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na 
podstawie pisemnego pełnomocnictwa po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub 
paszportu (do wglądu). 

NUMER

RSO - 11

NAZWA
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP

REFERAT

RSO


	KARTA INFORMACYJNA
	URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE, Plac Tadeusza Kościuszki 1
	RSO – 11
	TERMIN ZAŁATWIENIA :
	RSO - 11
	RSO





