
WNIOSEK O WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO                                                      

W DRODZE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

 
Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 

1397 z późn. zm./ Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 256/, art. 5 ustawy                   

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity: Dz.U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm./ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

           Bydgoszcz, dnia ..................................... 

 

........................................................... 
Imię i nazwisko 

....................................................................... 

Adres 

....................................................................... 

Poczta 

Telefon(Fax)................................................... 

 

       Urząd Miasta Bydgoszczy 

       Wydział Spraw Obywatelskich 

       ul. Przyrzecze 13 

       85 – 102  Bydgoszcz 

       ______________________________ 

 

WNIOSEK 

 

Proszę o wymeldowanie z pobytu stałego – czasowego 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
 ( podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek oraz adres lokalu z którego ma nastąpić wymeldowanie) 

 

Wniosek uzasadniam: 

....................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić 

 

        ........................................................ 
                                                                                                                               podpis wnioskodawcy 

___________________________________________________________________________ 
 

Opłata 10,00 

na rachunek Urzędu 

 



Pouczenie: 

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego                        

lub czasowego  

 

Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności                               

/tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1397 z późn. zm./ Kodeks postępowania administracyjnego  

/tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256/, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada  2006r.o opłacie 

skarbowej /tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm./ 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1. Dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy (art. 28 k.p.a) –  tytuł 

prawny do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, 

decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny) 

2. Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy 

lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika 

sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego) 

 

Opłata w kwocie 10,00 zł na rachunek: 

 

Urząd Miasta Bydgoszczy 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

 

Jednostka odpowiedzialna 

 

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich  

ul. Przyrzecze 13  

85-102 Bydgoszcz  

I piętro, pok. 102  

tel.: 52 5858737, 52 5858958, 52 5858881 

 

 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy,                                      

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

stronie. 

 

Dodatkowe informacje: 

Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub 

podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, 

który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem 

deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. 

 

Wniosek składa się w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich: 

Bydgoszcz ulica Przyrzecze 13,  pok.  203. 


