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PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

WYMELDOWANIE  W DRODZE DECYZJI ADMNINISTRACYJNEJ 

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ  SPRAW  OBYWATELSKICH 

Osoba odpowiedzialna: Grażyna Rak, pok.117, tel. 61 8100-646, a.wojciechowska@komorniki.pl  

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego 
trwającego ponad 3 miesiące w trybie postępowania 
administracyjnego. 

2. Dokument potwierdzający posiadanie przez osobę składającą wniosek 
tytułu prawnego do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie – 
oryginał lub kopia urzędowo poświadczona: 

 lokale wynajmowane – umowa najmu 

 lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe – 
decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu 

 lokale /budynki/ własnościowe – wypis z księgi wieczystej, akt 
notarialny, sądowe postanowienie o nabyciu spadku. 

3. Inne dokumenty na poparcie wniosku np. wyrok sądu orzekający 
eksmisję, protokół eksmisji komorniczej, postanowienie o podziale 
majątku wspólnego dot. lokalu lub budynku mieszkalnego – oryginały 
lub urzędowo poświadczone kopie. 

4. Dowód osobisty (do wglądu). 

5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.   

Opłaty: Wydanie decyzji o wymeldowaniu – 10,00 zł.  



Termin odpowiedzi: 

1. W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku). 

2. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych  
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych  
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdorazowej 
konieczności przedłużenia postępowania strona jest informowana 
pisemnie z podaniem przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin 
załatwienia sprawy. 

3. Średni termin załatwienia sprawy: 120 dni (od daty złożenia wniosku do 
uprawomocnienia się decyzji w sprawie).  

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego  za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję – w terminie 14 dni od dnia  
doręczenia decyzji.   

Podstawa prawna: 

1. Art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności             
i dowodach osobistych (Dz. U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) 
Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję  
w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu 
stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące i nie 
dopełniła obowiązku wymeldowania się”                                                                                        

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z 
późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, 
poz. 1635 z późn. zm.).  

Uwagi: 

1. Podstawą prawną złożenia wniosku w sprawie jest sytuacja w której 
osoba opuściła lokal i nie przebywa w nim, a nie dopełniła ciążącego 
na niej obowiązku meldunkowego. 

2. W przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w pkt.    
„wymagane dokumenty” – wnioskodawca zostaje wezwany do ich 
uzupełnienia.                  

3. W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty 
doręczenia wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Formą załatwienia  sprawy jest decyzja przesyłana do wnioskodawcy 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, możliwy jest także 
osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o 
zamieszczanie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że 
decyzja jest gotowa do odbioru. 

 


