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WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
32-125 Wawrzeńczyce 57 
Inspektor – Pani Anna Juszczyk 
tel.: (12) 2874003 we. 30 

Wymagane 

dokumenty 

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości 
2. Osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu tożsamości przedkłada odpis aktu 

urodzenia   
3. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu 

stałego” 
4. Dokument potwierdzający wniesienie opłat skarbowej od pełnomocnictwa 

Opłaty 

Czynność wymeldowania na pobyt stałego nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie 
skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. W przypadku składania 
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 
skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 
skarbowej). 

 ( Niezbędne opłaty skarbowe należy dokonać na konto Urzędu Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce Nr 26 8597 0001 0050 0500 0130 0001 w BS Proszowice 
o/Wawrzeńczyce) 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);  

   -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 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).  

Termin składania 

dokumentów 
--------------- 

Termin realizacji Niezwłocznie w chwili przyjęcia zgłoszenia wymeldowania. 

Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno – techniczna 
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Informacje dodatkowe 

Wymeldowanie nie ma żadnego związku z ustaleniem uprawnień (prawa) do 
lokalu, czy też z ewentualnymi roszczeniami majątkowymi, nie rozstrzyga zatem 
ani o prawie do lokalu, ani o uprawnieniu do przebywania w nim; 

- osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego, jest obowiązana wymeldować się  
w organie gminy, właściwym ze względu na do tychczasowe miejsce jej pobytu, 

najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca,  
WYJĄTEK: 
wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego 

trwającego ponad 3 miesiące można dokonać także podczas zameldowania w 
nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca, z którego 

ma nastąpić wymeldowanie (wymeldowanie takie następuje na podstawie 
formularza zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenia pobytu czasowego 
trwającego ponad 3 miesiące); 

 
- czynności wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika 

 
- osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego i nie dopełnia obowiązku 
wymeldowania się może zostać wymeldowana z pobytu stałego wyłącznie w 

trybie decyzji administracyjnej  
 

1. Wymeldowanie osoby zmarłej dokonane jest w urzędzie stanu cywilnego zgodnie 
z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego. 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 z poza terenem kraju, bez konieczności 
wypełniania formularzy, 

2. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia 
danych może dokonać pełnomocnik,  

3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek 
meldunkowy wykonuje  jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca 
nad nią faktyczną opiekę; 

Formularze wniosków 

i druki do pobrania 
Wzór pełnomocnictwa 
Formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”  

 
 


