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WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO 

PONAD 3 MIESIĄCE 

  NR Or/14 

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 24 grudnia 

2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania 
i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych 
i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) 

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U.  z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie zaświadczenia dot. wymeldowania z pobytu czasowego powyżej 
3 miesięcy 

Wymagane  
dokumenty  

 Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”. Druk 
dostępny na stanowisku pracy 

 Do wglądu:  
 dowód osobisty 
 książeczka wojskowa (dot. mężczyzn i kobiet podlegających obowiązkowi 

wojskowemu) 

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

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 

Zofia Szaro – podinspektor  

I piętro, pok. nr 15, tel. 276 13 54 wew. 43 

Inne informacje  

Czynność wymeldowania dokonywana jest osobiście, a w przypadku 
nieobecności przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo 
potwierdzone notarialnie, a w stosunku do osób przebywających za granicą 

potwierdzenie Konsula RP lub Notariusza Publicznego.  
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek 
meldunkowy wykonuje je przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca 
nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

Opracował: Zofia Szaro – podinspektor – 30.10.2009 r. 
Sprawdził: Cecylia Wasilewska - Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – 02.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 
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