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Wymeldowanie
w drodze decyzji administracyjnej
/karta usług/

Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania

Organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości,
w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na
wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do
lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania
obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił
miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i
nie dopełnił obowiązku wymeldowania się

Kogo dotyczy

Właściciel domu bądź lokalu może złożyć podanie do Wójta Gminy
Zawoja podanie o wymeldowanie osoby, która w sposób trwały
i dobrowolny opuściła miejsce zameldowania na pobyt stały lub
czasów.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej
wymeldowaniu, oraz uzasadnienie.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi;
wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie
sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Formularze/wnioski
do pobrania

Referat Organizacji i Spraw Społecznych - pokój nr 1
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/

Opłaty

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej
w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej. (Ustawa z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z
późn. zm.)

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-7.0016.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania
dokumentów

Termin załatwienia sprawy

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie
później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych
nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony,
jednakże organ zobowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony
o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej
załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)
Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania
osoby.

Podstawa prawna

Wszczęcie postępowania o wymeldowanie - art. 35 ustawy z dnia 24
września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. 2021, poz. 510 z późn.
zm.).
Sposób załatwienia sprawy- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2021 r., poz. 735 z
późn zm.)
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji i określenie jej
wysokości – art. 1 pkt 1 lit „a” ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2021 r., poz.1923 z późn.).

Tryb odwoławczy

Uwagi i dodatkowe
informacje

Od decyzji wydanej przez organ gminy stronom postępowania przysługuje
prawo złożenia odwołania do małopolskiego wojewody, w terminie 14 dni
od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem
Wójta Gminy Zawoja
Urząd Gminy Zawoja może również wszcząć z urzędu przedmiotowe
postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca
pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania
się przez osobę zobowiązaną.

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

