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KARTA USŁUGI 

Nr karty:  
US.0143.19.1.2014 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANIC Ę NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Urząd Stanu Cywilnego 
Z-ca Kierownika USC 
Tel.: 12 284 98 30 

Wymagane 
dokumenty 

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez 
pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na 
podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
• Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na 

ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu 
stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia). 

• Wypełniony formularz meldunkowy;  
W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika dodatkowo: 
• Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu; 
Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości 

Opłaty 

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej. 
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej 
sprawie.  
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, 
dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany 
dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. 
Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007 
0250 0000 0521 0001 

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.);  

Termin realizacji 
Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu 
formularza. 

Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno – techniczna 

Informacje dodatkowe 

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. 
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu wyjazdu, a zgłoszenie 
powrotu najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia powrotu. 

Formularze wniosków 
i druki do pobrania 

Wzór pełnomocnictwa 
Formularz meldunkowy 
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