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ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ Z
ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU LUB NA
OKRES PONAD 6 MIESIĘCY ORAZ
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU ZA
GRANICĘ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6
MIESIĘCY.

Data aktualizacji:
2016.06.06

I. Miejsce i sposób załatwienia sprawy.
1. Zgłoszenia składane są w Biurze Obsługi Klienta.
2. Sprawę rozpatruje Wydział Spraw Obywatelskich.
3. W formie dokonania czynności wymeldowania.
II. Termin załatwienia sprawy
Od ręki.
III. Wymagane dokumenty.
1. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości.
2. Dokonując zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt stały lub na czas dłuższy niż 6 miesięcy
zgłaszający wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej”.
3. Zgłaszając powrót z wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy zgłaszający
wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”.
IV. Opłaty
Nie pobiera się.
V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
VI. Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w
sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2015 r. poz. 1852).
VII. Uwagi.
1. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy
wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
w miejscu ich wspólnego pobytu.
2. Wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 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 2016 r. poz. 23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu
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osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na
ustalenie tożsamości.
3. Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca
pobytu stałego lub czasowego.
4. Istnieje obowiązek zgłoszenia powrotu w terminie 30 dni od przyjazdu do kraju.
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