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NAZWA USŁUGI
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia dokonanie w Urzędzie Gminy w Sicienku zgłoszenia wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego i uzyskanie (na wniosek) zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu
czasowego.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Obywatela, który opuszcza miejsce pobytu czasowego.
CZAS REALIZACJI – Niezwłocznie.
WYMAGANE DOKUMENTY
W przypadku wymeldowania w Urzędzie Gminy osobiście lub przez pełnomocnika:
• Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
• Załączniki:
- Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
- Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia
stosownej opłaty.
W przypadku wymeldowania przez Internet w formie dokumentu elektronicznego
z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem
www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl
• Elektroniczny formularz wymeldowania - należy posiadać Profil Zaufany na platformie
ePUAP2 lub podpis osobisty, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej
zgłoszenia elektronicznego.
OPŁATY - Brak opłat za złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia
17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu czasowego
17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje przed wydaniem zaświadczenia, a w przypadku
pełnomocnictwa - najpóźniej z chwilą jego złożenia.
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 510 ze zm.)

•

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy
stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930
ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923
ze zm).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Sekcja Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pokój nr 7
NUMER TELEFONU - tel.: +48 52 31 17 420,: +48 52 31 17 421
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.00,
Wtorek 7.30 – 16.30, Piątek 7.30 – 13.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
•
•

•
•

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można dokonać poprzez
zameldowanie w nowym miejscu pobytu.
Wymeldowania można dokonać w kilku formach:
➢ osobiście w Urzędzie Gminy w formie pisemnej na formularzu
➢ przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym
wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez Urząd Gminy, pod warunkiem
otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru
➢ przez pełnomocnika (w Urzędzie Gminy lub przez Internet) legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego
tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika
na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania
dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią
faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Na wniosek osoby może być wydane zaświadczenie o wymeldowaniu z miejsca na pobytu
czasowego.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

