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WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO
PONAD 3 MIESIĄCE
Miejsce załatwienia
sprawy
Wymagane
dokumenty

Opłaty

Podstawa prawna

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika USC
Tel.: 12 284 98 30
1. Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
2. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu
stałego”
Czynność wymeldowania z pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 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).
Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007
0250
0000 0521
0001
− 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.);

Termin realizacji

Niezwłocznie w chwili przyjęcia zgłoszenia wymeldowania.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno – techniczna

Informacje dodatkowe

1. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami
prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
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 poza terenem kraju,
bez konieczności wypełniania odpowiednio 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”,
Formularz „ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące”
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