
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW 
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 77/ 480 14 60 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 
 

WYMELDOWANIE  

Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO / 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
 

1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi  

2. I  piętro 

3. Pokój nr 14 

4. Telefon  77 480 14 61 

5. E-mail: usc@polskacerekiew.pl 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 
1. dokument tożsamości do wglądu 

2. formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie 

wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” lub „Zgłoszenie wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej”  (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla 

dziecka) 

3. pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (do wglądu)  – gdy  

w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje 

pełnomocnik 

4. ewentualnie wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dołączonym 

dowodem wpłaty  

 

 

OPŁATY : 

Opłata skarbowa za wymeldowanie - nie pobiera się  

– 17 zł - opłata skarbowa za wydanie na wniosek zaświadczenia o wymeldowaniu 

– 17 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa, przy czym wolne od opłaty skarbowej jest 

złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym na konto 

Urzędu 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. 

 

UWAGI : 
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu 

czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. 

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując 

zameldowania w nowym miejscu pobytu. 

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców. 

 

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego dokonuje się 

osobiście w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla 

dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. 
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Formularz można złożyć elektronicznie. Formularz meldunkowy należy podpisać 

elektronicznie tj. podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, lub osobistym. Formularz możesz 

złożyć poprzez profil zaufany. 

 

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. 

 

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest 

obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego  

i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenie wyjazdu na 

pobyt czasowy skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego. 

 

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa  

o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego  

i czasowego. 

 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się 

pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA : 
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy 

wykonywaniu obowiązku meldunkowego  


