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KARTA USŁUG 
NR EL/05 

WYDANIE 2 

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego  lub pobytu czasowego 

Podstawa prawna  Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( 
Dz.U.2016 poz. 722 t.j) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U.2016.1827 j.t) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -kodeks postepowania 
administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

 
 
 

Komórka odpowiedzialna  Stanowisko ds. ewidencji ludności, 
Urząd Gminy Hyżne 

III piętro, pokój nr 16, 
Tel. 17 23 045 73 

Sposób załatwienia sprawy   Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego  
lub pobytu czasowego   

Wymagane dokumenty  podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby 
podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie 
miejsca jej nowego pobytu,  

 kserokopia  dokumentu potwierdzający tytuł prawny do 
lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-
prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub 
inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu ( 
oryginał do wglądu), 

 pełnomocnictwo  
 
 

 

Formularz do pobrania Brak 

Opłaty  

 Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł.  
Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.  

 Za pełnomocnictwo – 17 zł 
Płatne w kasie  Urzędu Gminy w Hyżnem lub na konto Urzędu BS 
w Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001  
 

Czas załatwienia sprawy  Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające 
(ustala miejsce pobytu osoby m.in. przesłuchuje strony oraz 
świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna 
o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.  

 Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – 
nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych nie później niż                 w ciągu 2 miesięcy; 
termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany 
jest  w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu 

http://www.hyzne.pl/


sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia 

Tryb odwoławczy Odwołania składa się w Urzędzie Gminy w Hyżnem w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji, a następnie Urząd przekazuje je do 
Wojewody Podkarpackiego 
 

Inne informacje  Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję 
w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce 
pobytu stałego lub czasowego  i nie dopełniła obowiązku      
wymeldowania się. 

 Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(le) lub inny 
podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów 
wnioskodawca zostanie wezwany do   ich   uzupełnienia. 
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