
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 - 9

NAZWA

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE
WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

LUB CZASOWEGO

REFERAT

RSO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
- ustawa z dnia 14.06.1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2019. poz 1000)
WYMAGANE DOKUMENTY: 

 podanie  o  wymeldowanie  z  własnoręcznym podpisem (opisem kiedy  i  w jakich  okolicznościach
nastąpiło opuszczenie lokalu, oraz gdy jest to możliwe jest to możliwe z podaniem nowego miejsca
zamieszkania osoby która ma być wymeldowana)

 tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,
 orzeczenie o eksmisji- gdy orzeczona jest eksmisja osoby, która ma być wymeldowana

OPŁATY:
Za wydanie decyzji administracyjnej – 10zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA: 
Termin załatwiania spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego:

 do miesiąca czasu- wydanie decyzji administracyjnej
 w przypadkach szczególnie zawiłych - do 2 miesięcy

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania  określonych  czynności,  okresów  zawieszenia  postępowania  oraz  okresów  opóźnień
spowodowanych  z  winy  strony  albo  z  przyczyn  niezależnych  od  organu.  O  każdym  przypadku  nie
załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując
nowy termin załatwienia sprawy. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za 
pośrednictwem Burmistrza Szczebrzeszyna. Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym jest 
zwolniona z opłaty skarbowej. 
DODATKOWE INFORMACJE:
Podanie o wymeldowanie składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. W 
razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w 
terminie 7 dni. Nie  uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować 
pozostawieniem podania bez rozpatrzenia. 
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