
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące 

dla obywateli RP. 

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca 

pobytu czasowego 

- w formie pisemne na formularzu w organie Gminy właściwym dla dotychczasowego 

miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. 

- w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie 

danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwym dla dotychczasowego 

miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia 

odbioru. 

- Obywatel polski może dokonać, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub 

czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub 

„Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”  

2. Dowód osobisty lub Paszport 

 

Opłaty: 

Opłaty: 

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych. 

 

Miejsce złożenia i odbioru: 

– Urząd Gminy w Siennicy pokój nr 13 telefon (0 25) 757 20 20 w. 23 

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie.  

Tryb odwoławczy: 

Brak, czynność materialno-techniczna. 

Uwagi: 

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, 

jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe 

miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 

formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. 

3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy 

wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę. 

4. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi 



zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od 

obowiązku wymeldowania się. 

5. 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. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 

1427 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz.U.2013.267). 

Wymagane załączniki: 

1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. 

2. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 

 


