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WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 
 

NR Or/08a 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania  
i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych  
i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475) 

Sposób załatwienia  

sprawy  
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego dopełnienie obowiązku wymeldowania się z 
miejsca pobytu stałego 

Wymagane  
dokumenty  

 Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (odrębny 

dla każdej osoby dokonującej czynności wymeldowania się). Druk dostępny na 
stanowisku pracy  

 Do wglądu:

 dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający 
na ustalenie tożsamości  

 osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość 
przedstawia odpis skrócony aktu urodzeń  

 

Opłaty  Czynność wymeldowania z pobytu stałego nie podlega opłacie skarbowej 

Termin załatwienia  
sprawy   

W dniu zgłoszenia się do urzędu 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Komórka  

Odpowiedzialna  
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Iwona Dubiel  - podinspektor  
I piętro, pok. nr 15, tel. 276 13 54 wew. 43 

Inne informacje  

 Czynność wymeldowania z pobytu stałego dokonywana jest osobiście lub przez 

pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o 
której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 
zm.2), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a 
w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie 
tożsamości. 

 Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną obowiązku wymeldowania 

dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.  

 Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami 

prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej. 
Wymeldowania osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy na 
podstawie przesłanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego odpisu 
skróconego aktu zgonu albo zawiadomienia o zgonie osoby poza terenem 
kraju, bez konieczności wypełniania odpowiednio formularzy. 

 

Opracował: Iwona Dubiel – podinspektor – 17.01.2013 r. 
Sprawdził:  Katarzyna Klimek - Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – 17.01.2013 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 17.01.2013 r. 
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