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Obowiązek meldunkowy
- wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Podstawa prawna









Komórka
odpowiedzialna

Sposób
załatwienia
sprawy
Wymagane dokumenty

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (
Dz.U.2016 poz. 722 t.j)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy
stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
(Dz.U. z 2015 r. poz.1852)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2016.1827 j.t)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -kodeks postepowania
administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.
z 2013 r., poz.1650 ze zm.),

Stanowisko ds. ewidencji ludności,
Urząd Gminy Hyżne
III piętro, pokój nr 16,
Tel. 17 23 045 73
wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Formularz w zależności od sytuacji:
 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego;
 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
- Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik
urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz
podanych przez osobę zgłaszającą.
- Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na
formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba
zgłaszająca.
- Pełnomocnictwo udzielone na piśmie - jeżeli zostało udzielone
( wraz z dowodem opłaty –jeżeli jest obowiązkowa).
- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego
wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego – jeżeli wystąpi
o nie strona.

Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Formularz do pobrania
Opłaty

Zgłoszenie wymeldowaniez pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowaniez pobytu czasowego
 za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa - 17 zł.
 za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
Płatne w kasie Urzędu Gminy w Hyżnem lub na konto Urzędu BS w
Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001

Czas
sprawy

załatwienia
Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się na
wniosek .
W przypadku gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ
rozstrzyga w drodze decyzji
w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest
szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin
ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i
wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Gminy w Hyżnem w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie Urząd przekazuje je do
Wojewody Podkarpackiego

Inne informacje

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo
opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego
okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
2. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika:
a) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym
dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do
wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
b) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu
umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu
teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa wyżej,
pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego
poświadczenia odbioru.
3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego
lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu
pobytu.
4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub
posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych
obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy,
opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną
opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
5. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje
wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego
i czasowego.
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