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WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
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 wymeldowania z miejsca pobytu stałego” 
2. Do wglądu: 
 dowód  osobisty,  a  w  przypadku  cudzoziemca  -  karta  pobytu  lub  dokument  podróżny

(w przypadku obywatela Unii Europejskiej może być także inny dokument potwierdzający tożsamość i
obywatelstwo) 

 pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika - gdy w imieniu osoby zobowiązanej do
dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik.    

OPŁATY:
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł.
Zwalnia się od opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu. 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:
Niezwłocznie - przyjęcie zgłoszenia.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
DODATKOWE INFORMACJE:
Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dokonać :

 w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu,
 w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do 

rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
Wymeldowania można dokonać także meldując się w nowym miejscu pobytu stałego. Za osoby nie 
posiadające zdolności do czynności prawnych obowiązek wymeldowania z pobytu stałego dokonuje rodzic lub
opiekun prawny. Dla dzieci wymeldowujących się wraz z rodzicami należy wypełnić oddzielne druki 
„Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”.
W przypadku wymeldowania równocześnie z zameldowaniem się w nowym miejscu pobytu stałego druk 
„Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” zastępuje się drukiem „Zgłoszenie pobytu stałego”. 
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