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Nr:  

 
Karta Usługi Data sporządzenia: 

 

 

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego, 

 oraz zgłoszenie wyjazdu za granicę powrotu z zagranicy 
 

 

 

Podstawa 

prawna 

 

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.      z 2016 r. 

poz. 722), 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z 29 września 2011r.w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania  formul

arzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego   

      (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1852), 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z   2015 r., poz. 783, ze 

zm.) – wykaz podmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia. 

 

Komórka 

organizacyjn

a załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39 

Telefon informacyjny: 077 461-11-40 w. 36 

E-mail informacyjny: rso@kolonowskie.pl  

Godziny pracy: poniedziałek od 7.00 do 16.00,  

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00,  

piątek od 7.00 do 14.00 

Osoba 

właściwa do 

załatwienia 

sprawy 

 

Magdalena Stryczek 

 

Wymagane 

dokumenty 

Obowiązek meldunkowy wykonuje osoba zobowiązana do wymeldowania się,   a za 

osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub 

inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.  

Składa się: 

1. wypełniony właściwy formularz meldunkowy(wzory w załączniku), 

2. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument 

    pozwalający na ustalenie tożsamości (np.  ważny  polski paszport), 

3. w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny 

ważny      dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę 

pobytu. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Czynność wymeldowania jest bezpłatna.  

Organ meldunkowy wydaje zaświadczenie  o wymeldowaniu tylko  

na wniosek osoby dokonującej wymeldowania. Za  pobranie zaświadczenia o 

wymeldowaniu opłata skarbowa wynosi 17 zł. 

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega również złożenie pełnomocnictwa w tej 

sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, 

rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

Termin 

składania 

dokumentów 

 

na bieżąco 

Termin 

realizacji 

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. 
 

Tryb 

odwoławczy 

Nie przysługuje – czynność materialno - techniczna.  

Uwagi - 

Informacje 

dodatkowe 

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza 

miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu 

obowiązany jest wymeldować się. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego 

ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba 

opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania 

się. 

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z 

miejsca pobytu czasowego: 

-w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla 

dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub 

paszport, albo 

-w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym 

wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod 

warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. 

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub 

czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. 

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców. 

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza 

granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z 

miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego 

pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz 

powrót. 

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie  

z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby 

zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego. 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego 

się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu 

lub paszportu. 

wzory 

wniosków 

 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO, 

 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU 

            CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE, 

 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP, 

 ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP 

TRWAJĄCEGO DŁUŻNEJ NIŻ 6 MIESIĘCY, 
 PEŁNOMOCNICTWO. 

 
Sporządziła: Magdalena Stryczek 

 


