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Karta usług 
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY 

OSOBISTE 
Urząd Gminy Mszana Dolna 

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO 

Wersja 4 

Kategoria spraw Ewidencja ludności, dowody osobiste 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Bogumiła Chalcarz 
I Pietro pok. Nr 29 
Tel: 18 3310009 wew.128 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
I piętro, pok. Nr 29 
tel: 183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl 
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

Wymagane 
dokumenty 

Øpodpisany formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu 
czasowego ponad 3 miesiące", na którym osoba wymeldowująca się 
zgłasza dane wymagane do wymeldowania, 
Ø Dowód osobisty i obecność osoby wymeldowującej się, 
ØOsoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony 
przedstawiają dokument wojskowy, 

Informacje o opłatach Brak 

Obowiązujące terminy Niezwłocznie przy zgłoszeniu 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

 
 
Dodatkowe informacje 

Wymeldowania należy dokonać osobiście.  
Wymeldowujący otrzymuje bezpłatne poświadczenie wymeldowania 
z pobytu czasowego.  
W przypadku wniosku złożonego przez stronę o wymeldowanie osoby, 
która opuściła lokal i nie dokonała wymeldowania się Urząd Gminy 
przeprowadza rozprawę administracyjną i  ustala, czy istnieją 
przesłanki  do wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej. 

Podstawy prawne/ 
procedury 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. Nr 139 poz. 993 z 2006 r. z późn. zm.)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych 
niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenie 
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów 
osobistych - sprostowanie ( Dz.U. z 2003r. 38, poz. 333). 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tekst. jedn.:Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z 
późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 
wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania 
wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na 
wyjazd i pobyt za granicą ( Dz. U. Nr 140,poz.1480 z 2004 r.) 
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