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ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB
CZASOWEGO OBYWATELI RP


I.

Dokumenty, które należy złożyć:
Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie
wymeldowania z pobytu czasowego”.



Dowód osobisty lub ważny paszport.



W
przypadku
zgłoszenia
wymeldowania
przez
– pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania /do okazania/,

pełnomocnika

dodatkowo:

– dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty.
III.
Miejsce pobrania druków:
 Referat Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
 ul Poznańska 165, III piętro, pokój 310
 bip.ozarow-mazowiecki.pl
IV.
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim,
ul Poznańska 165 05-850 Ożarów Mazowiecki, III piętro, pokój 310 tel. 22 731 32 05
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00,
środa od 10.00 do 18.00
email: ewidencja@ozarow-mazowiecki.pl
V.
Forma i miejsce składania dokumentów:
Osobiście lub przez pełnomocnika: Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w
Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 165 III piętro, pokój 310
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
VI.
Wymagane opłaty:
 Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.

II.



Wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wydaje się na wniosek – opłata w wysokości 17 zł.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

VII.

VIII. Tryb odwoławczy:
Brak - czynność materialno-techniczna.


IX.

Dodatkowe informacje:
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem
deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.



Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w
nowym miejscu pobytu.



Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w
formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu

teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego
potwierdzenia odbioru. http://epuap.gov.pl/wps/portal.


Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego
się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), po okazaniu przez
pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.



Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do
czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun
prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.



Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu
cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.



Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub
wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.



Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która
opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (patrz
karta informacyjna „Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

X.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z
2017 r. poz. 1257)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1382 ).
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 570/.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1827/.
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku
meldunkowego ( Dz. U. poz.2411).

XI.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.)
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim z
siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, e-mail:
umig@ozarow-mazowiecki.pl
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail iod@ozarow-mazowiecki.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Ożarów
Mazowiecki, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego,
zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz.1382).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
Instrukcją kancelaryjną.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych.

1.

Opracował:

Bożena Duralska

2.

Zatwierdził:

Jolanta Dragan

