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Sprawa 

 

 

Postępowanie  administracyjne w sprawie wymeldowania          

z miejsca pobytu stałego lub czasowego 

 

Podstawa prawna 

 

Podstawa prawna: art. 35 w związku z art. 31 i art. 40 ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1397 ze zm.). 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Gminy Bierzwnik 

pok. Nr 2 

Jednostka odpowiedzialna 
Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Danuta Banaś 
tel. 784369495, e-mail: usc@bierzwnik.pl 

Wymagane dokumenty 

 

-Wniosek  o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego  ( załącznik 

do prcedury) 

- tytuł prawny do lokalu- np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej 

lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o 

przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo 

prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – kserokopie dokumentów. 

  

Opłaty 

Opłata skarbowa 10,00 zł. 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub 

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bierzwnik Nr konta: 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy 
Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia 

terminu w trybie art. 36 kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekajacego.  

 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją 

wydał 

  

 

Uwagi 

 Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu 

dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie 

wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego  

i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. 

 We wniosku o wymeldowanie należy opisać stan faktyczny, wskazać adres  

osoby zgłoszonej do wymeldowania - jeżeli jest znany, dowody oraz 

świadków potwierdzających fakt opuszczenia miejsca pobytu stałego. 

 W przypadku braku informacji o obecnym miejscu pobytu osoby która ma 

być wymeldowana - zgodnie z art. 34 kodeksu postępowania 

administracyjnego , organ administracji ma obowiązek wystąpienia do sądu 

z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. 

Dokumenty do pobrania        Wniosek o wymeldowanie  

 


