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SO/009 
 

Wydanie 1 

z dnia 

25.01.2013 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

POSTĘPOWANIE O WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO 

I. Wymagane wnioski: Podanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 

II. Wymagane załączniki:  

1. kserokopia dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub 

budynku prywatnego,  

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

III. Dokumenty do wglądu:  
1. oryginał dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku 

prywatnego, 

2. dowód osobisty.  

IV. Opłaty: Opłata skarbowa: 10,00 zł za wydanie decyzji. 

Opłatę skarbową wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy                      

w Nasielsku nr 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002.  

V. Termin załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy (w przypadku skomplikowanego 

postępowania termin może ulec wydłużeniu).  

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: Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza 

Nasielska w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

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), 

3. Kodeks postępowania administracyjnego, 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1282). 

XI. Uwagi: Podanie o wymeldowanie z pobytu stałego może wnieść tylko osoba posiadająca 

tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości. Ponadto obowiązana jest udowodnić jak długo 

dana osoba trwale nie zamieszkuje w przedmiotowym lokalu oraz wskazać jej aktualny 

adres pobytu.  
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