URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr OSO-04
REFERAT
NAZWA USŁUGI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
Ewidencja Ludności pok. nr 4
Agnieszka Jeżowska
Tel. (041) 3841048 wew. 32
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
➢ Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z
2010 r., Nr.217 poz.1427 z póz. zm.) - Art.24,33-35
➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu
wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku
meldunkowego ( Dz.U. Nr. 220 poz. 1306 z późn. zm.)
➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Z
2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
 dowód osobisty,
 w przypadku osób niepełnoletnich odpis skrócony aktu urodzenia (nie
dotyczy dokumentu elektronicznego)
 wypełniony wniosek - „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu
stałego”OSO-W04 lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu
czasowego ponad 3 miesiące” OSO-W04a.
 Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania oraz dowód osobisty
(ewentualnie inny dokument pozwalający ustalić tożsamość
pełnomocnika) – w przypadku, gdy wymeldowania dokonuje
pełnomocnik.
OPŁATY
➢ Nie podlega opłacie.
➢ Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
➢ Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie wydaje się
na wniosek osoby dokonującej wymeldowania – podlega opłacie 17 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA
SPOSÓB ODWOŁANIA
UWAGI

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie
skarbowej.
W dniu złożenia wniosku
Brak
 Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika
posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie, po okazaniu
przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.
 Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych
obowiązek meldunkowy dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub
inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich
wspólnego pobytu.
 Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba
opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku
wymeldowania się.
 Wymeldowania z miejsca pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje, na
podstawie aktu zgonu, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
rejestrujący zgon.
 Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego/
czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu

pobytu stałego/czasowego.
 Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można
dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
komunikacji elektronicznej wypełniając formularz w formie
elektronicznej udostępniony na platformie ePUAP, posiadając podpis
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub stosując podpis
elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Sporządził:
Jeżowska Agnieszka

Sprawdził:
Kucharz Agnieszka

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

