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KARTA INFORMACYJNA  

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO                  

PONAD 3 MIESIĄCE 

I. Wymagane wnioski:  
1. druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego – F-SO/08 , 

2. druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące –  

F-SO/09 . 

II. Wymagane załączniki:  

Pełnomocnictwo udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 KPA (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. ) – w  przypadku dokonywania czynności wymeldowania 

przez pełnomocnika.  

III. Dokumenty do wglądu:  

- obywatel polski 

 dowód osobisty, 

 odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osoby niepełnoletniej. 

- cudzoziemiec lub obywatel państwa członkowskiego UE oraz członek jego rodziny: 

 karta pobytu lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.  

IV. Opłaty:  17 zł. w przypadku dokonywania czynności wymeldowania przez pełnomocnika 

( z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo )  

V. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie – w przypadku posiadania pełnej 

dokumentacji.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 211 

(II piętro), tel. (23) 69-33-110. 

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich. 

VIII. Tryb odwoławczy: Brak.  

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  

(tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), 

2. 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).  

XI. Uwagi:  
1. Wymeldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. 

2. Pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty, a w uzasadnionych 

przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości. 

 

mailto:um@nasielsk.pl
http://www.nasielsk.pl/
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/


3. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania 

dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny (do wglądu postanowienie 

sądu). 

4. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad       

3 m-ce, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu 

na dotyczczosowe miejsce jej pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 

5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego 

trwającego ponad 3 m-ce można dokonać podczas zameldowania w nowym 

miejscu pobytu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma 

nastąpić wymeldowanie. 

 

 

 
 


