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Karta 
Usługi  

Nr 
USC/SO/7 

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU 
STAŁEGO 

Podstawa 
prawna 
 

 
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j Dz. U. z 2021r.,poz.510 ze 

zm)  
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. 

U. z 2021, poz. 735)  
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. Z 2021., poz. 

1546)  
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  26 maja 2020   

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy 
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 poz.930)  

Komórka  
odpowiedzialna  
 

Referat  Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich  

Osoba właściwa 
do załatwienia 
sprawy 

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier.USC 
2.Halina Nowak -inspektor 
Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583 

Sposób 
załatwienia 
sprawy  

Wymeldowanie z pobytu stałego 

Wymagane 
dokumenty  

-  wypełniony właściwy formularz meldunkowy   
- paszport lub karta pobytu,   obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 
członkowskiego EFTA i Konferencji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający jego 
tożsamość i   obywatelstwo  
Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego  można dopełnić przez pełnomocnika, 
legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie (zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po 
okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszport  
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych wymeldowanie wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, 
opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich 
wspólnego pobytu  

Wymagane 
formularze 
i miejsce ich 
udostępnienia 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - druk dostępny na stronie internetowej 
www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim 

Opłaty 

Nie podlega opłacie 
17,00 zł - za przedłożenie pełnomocnictwo przez osobę niespokrewnioną z osobą 
dokonującą wymeldowania.  
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwo udzielone : małżonkowi, rodzicom, dzieciom, 
dziadkom i rodzeństwu  
17.00 zł - za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego  

Termin 
załatwienia 
sprawy  
 

W dniu zgłoszenia się do urzędu 

Tryb 
odwoławczy  

BRAK 

Pozostałe 
Informacje 
  

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego  jest obowiązana wymeldować się osobiście 
lub przez pełnomocnika w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce 
jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.  

http://www.kolbuszowa.pl/


Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie 
obowiązku wymeldowania się, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.  
Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o 
aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej  

 
Opracował: Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC , 01.12.2021 
Sprawdził: Ewa Gul-Czachor Kier.Ref. USC/SO,  01.12.2021 
Zatwierdził:  Ewa Gul-Czachor Kier.Ref. USC/SO , 01.12.2021 

 


