
WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Osoba,  która  opuszcza  miejsce  pobytu  stałego  lub  czasowego  trwającego
ponad  3  miesiące,  jest  zobowiązana  wymeldować  się  w  organie  gminy,  właściwym
ze względu na jej dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego 
miejsca. 

Osoba,  która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej  Polskiej  na okres dłuższy
niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu 
na miejsce pobytu stałego organowi gminy. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej
w dniu opuszczenia dotychczasowego pobytu

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego 
tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która 
opuściła  miejsce  pobytu  stałego  lub  czasowego  trwającego  ponad  3  miesiące
i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Wydanie  decyzji  o  wymeldowaniu  bądź  odmowie  wymeldowania  następuje
po  przeprowadzeniu  postępowania  administracyjnego,  w  ramach  którego  mogą  być 
przeprowadzone  m.in. rozprawy administracyjne z udziałem stron i świadków.
Podstawą do wydania  decyzji  są  ustalenia  faktyczne  w zakresie  opuszczenia  miejsca 
pobytu i niedopełnienia obowiązku wymeldowania.
W  przypadku  braku  możliwości  ustalenia  miejsca  pobytu  osoby,  której  postępowanie 
dotyczy,  na  drodze sądowej  ustalany jest  przedstawiciel  dla  osoby nieobecnej  w celu 
reprezentowania jej w tym postępowaniu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z  dnia  10  kwietnia  1974 r.  o  ewidencji  ludności  i  dowodach osobistych
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

2. Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

3. Ustawa z  dnia  16  listopada 2006  r.  o  opłacie  skarbowej  (j.t.  Dz.  U.  z  2012 r.,
poz. 1282 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania 
oraz  prowadzenia  ewidencji  ludności  i  ewidencji  wydanych  i  unieważnionych 
dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Niezbędne dokumenty:

• Wniosek o wymeldowanie osoby decyzją administracyjną,
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku (umowa 

cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu 
lub  inny  dokument  poświadczający  tytuł  prawny  do  lokalu/budynku)  –  oryginał
do wglądu,

• Dowód uiszczenia opłaty,
• Kserokopie  innych  dokumentów  potwierdzających  fakty  opisane  we  wniosku

(np.  sentencja  wyroku  rozwodowego,  wyrok  orzekający  eksmisję)  –  oryginały
do wglądu,

• W  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  -  dokument  stwierdzający  udzielenie 
pełnomocnictwa  lub  prokury  (oryginał  lub  urzędowo  poświadczony  odpis)  
wraz  z  dowodem  uiszczenia  opłaty  skarbowej  za  złożenie  dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.



Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,- zł,
2. Opłata  skarbowa  za  złożenie  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,- zł,
Opłacie  skarbowej  nie  podlegają  pełnomocnictwa  udzielone:  małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę  w  wymaganej  wysokości  należy  wpłacić  na  rachunek  bankowy  Gminy
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  nr  21845410952003000003740047
w  Orzesko-Knurowskim  Banku  Spółdzielczym  z  siedzibą  w  Knurowie  oddział 
Czerwionka-Leszczyny.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 16 (budynek główny)
tel. 32 4295948

Godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

1. Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego.
2. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania osoby.

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie  administracyjne  kończy  się  w  ciągu  miesiąca,  a  w  przypadkach 
szczególnie  skomplikowanych  w  ciągu  2  miesięcy  od  dnia  wszczęcia  postępowania.
Do  terminów  tych  nie  wlicza  się  terminów  przewidzianych  w  przepisach  prawa
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób przekazania informacji o sprawie:

• Wszelkie  informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się 
osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój 16,

• Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu: 32 4295948.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania  do wojewody 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał. 
Można je złożyć bezpośrednio  w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub pisemnie 
pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).


