KARTA USŁUG
Nazwa usługi:
Komórka organizacyjna:
Odpowiedzialny za usługę:
Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:
Opłata skarbowa inne
............................................
(wymienić)

Tryb realizacji:
Tryb odwoławczy:

Informacje dodatkowe:

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO,
Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO W DRODZE
DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Irena Dąbrowska - inspektor
Nr 4
(089) 767-85-25
um@lidzbarkw.pl
i.dabrowska@lidzbarkw.pl
1.Wniosek o wymeldowanie
2.Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do lokalu/budynku
z którego ma nastąpić wymeldowanie (umowa
cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej)
3.Dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we
wniosku - prawomocne wyroki o eksmisji, dokument
potwierdzający wykonanie eksmisji, wyrok o rozwodzie itp.
4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
10,00 zł. – za wydanie decyzji
17,00 zł. - za udzielone pełnomocnictwo (brak opłaty
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa - małżonkowi,
wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu)
uiszczona w kasie Urzędu lub na rachunek: Urząd Miasta
Lidzbark Warmiński Bank Millennium S.A. O/Lidzbark
Warmiński 52 1160 2202 00000000 6193 1458
Do 2-ch miesięcy, w przypadku spraw wymagających
dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się
wydłużyć
Odwołanie wnosi się do Wojewody WarmińskoMazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego
lub czasowego ma obowiązek wymeldowania się najpóźniej
w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego.
Jeżeli sama tego nie uczyni, wymeldowanie jej może
nastąpić na wniosek właściciela mieszkania lub z urzędu.
Ponieważ meldunek jest potwierdzeniem miejsca
przebywania, to podstawą do wymeldowania (z urzędu lub
na wniosek), jest fakt, że osoba nie przebywa w miejscu
zameldowania.
Jednakże wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
może nastąpić jedynie, jeśli dana osoba opuściła miejsce
zameldowania dobrowolnie i trwale, tzn. nie zamierza tam
wrócić.

W przypadku aresztowania, odbywania kary pozbawienia
wolności lub przeprowadzonej przez komornika eksmisji
czyli przymuszenia do opuszczenia lokalu przez organy
państwa, nie może być uwzględniony zarzut o braku
dobrowolności opuszczenia lokalu. W takich sytuacjach nie
jest wymagane spełnienie warunku opuszczenia lokalu
dobrowolnie i nie jest to przeszkoda do wymeldowania.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2014 r. o ewidencji ludności
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.
zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2020 r., 1546 z późn. zm.)
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