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Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub 

czasowego 

Podstawa prawna:  

- Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. art. 35 ustawy (Dz. U.                                 
z 2021r. poz. 510),  

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r, 

poz. 256 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 z późn. 

zm.) 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:                                                                                                         

- wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego,                                                                          

- tytuł prawny do lokalu –np. akt notarialny, zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego 

nieruchomości lub wypis z Księgi Wieczystej,                                                                                     

- dowód wpłaty. 

OPŁATY:                                                                                                                                              

- za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł, 

- za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.                                                                                               

Opłatę skarbową należy uiścić w banku przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu 

Gminy Przywidz  65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 tytułem „ Opłata skarbowa za wydanie 

decyzji administracyjnej” lub zapłacić kartą w budynku urzędu.  

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.    

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:                                                                                                       

Po wpłynięciu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające 

m.in. przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, 

kierowaniu zapytań do Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych, przeprowadzeniu 

przez Policję oględzin lokalu. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie 

opuściła miejsce zameldowania. Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji 

administracyjnej, Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem 

doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:                                                                                             

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy 

od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin 

może ulec przedłużeniu o czym strony zostaną zawiadomione). 

TRYB ODWOŁAWCZY:                                                                                                               

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał 

decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 



UWAGI:                                                                                                                                              

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem 
prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła 

miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.  

 


