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Wymeldowanie z pobytu stałego lub 

czasowego  

/karta usług/ 

 

 
Karta informacyjna 

 
 

 

Opis sprawy/zadania 

 

 

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza 

dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy  

obywateli polskich jak i cudzoziemców. 

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest 

obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na 

dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego 

miejsca. 

Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym 

adresem jest czynnością materialno – techniczną. 

 

 

 

Kogo dotyczy 

 

 

Do dokonania wymeldowania zobowiązanymi są: 

 

- osoba dokonująca wymeldowania – osobiście 

- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych 

obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna 

osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego 

pobytu 

-wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dokonać przez 

pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym                   

w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

KPA.  

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego 

można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, 

wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić 

wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje 

wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na 

okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – 

skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego. 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty 

 

 

Wymeldowania można dokonać: 

W formie pisemnej na formularzu lub w organie gminy, właściwym ze 

względu na miejsce dotychczasowego pobytu, przedstawiając do wglądu 

dowód osobisty lub paszport. 

W formie dokumentu elektronicznego na formularzu. 



 

 

zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać  również przez 

pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem                  o którym 

mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, z późn. zm.), 

po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub 

paszportu 

 

Formularze/wnioski do 

pobrania 

 

 

Referat Organizacji i Spraw Społecznych - pokój nr 1  

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy -  

 

 

Opłaty 

 

 

Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata 

 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

 

 

Referat Organizacji i Spraw Społecznych 

Katarzyna Kudzia - pokój 1 

email : k.kudzia@zawoja.ug.pl  

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 101 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek-środa-czwartek 7.00-15.00, wtorek-7.00-15.00 

piątek  7.00-14.00 

 

 

Miejsce składania dokumentów 

 

 

Referat Organizacji i Spraw Społecznych – pokój 1 

 

 

 

Termin załatwienia sprawy 

 

 

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. 

 

Podstawa prawna 

 

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2021, poz. 

510 z poźn. zm.) 

- Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

 

 

Tryb odwoławczy 

 

 

Brak, czynność materialno -techniczna 

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje 

 

Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie          

z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie 

osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy. 

 

Opracował: (imię i nazwisko) Katarzyna Kudzia data 13.12.2021 r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data  13.12.2021 r. 


