
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO 

Każdy kto opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się z miejsca 

dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z 

miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego 

terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie. 

Zgłoszenia wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, w urzędzie lub 

elektronicznie (przez internet). 

Jeżeli zgłoszenia dokonuje się osobiście należy przedstawić: 

• wypełniony formularz - należy go pobrać, wydrukować i wypełnić (do pobrania 

poniżej) lub pobrać i wypełnić druk na miejscu w urzędzie. 

•  dowód osobisty albo paszport. 

Jeżeli  zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, należy przedstawić: 

• pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, 

• dowód osobisty albo paszport; 

Aby wymeldować się przez Internet: należy mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub 

bezpieczny podpis elektroniczny.  

W przypadku wymeldowywania przez pełnomocnika należy załączyć elektroniczny 

dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem 

kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa). 

Należy pamiętać że dokonując zameldowania w nowym miejscu zamieszkania, 

automatycznie następuje wymeldowanie z dotychczasowego miejsca zamieszkania. 

Jednocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu 

czasowego. 

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują osobę, która nie ma zdolności 

do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. 

roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład 

osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia). 

Miejsce złożenia dokumentów 

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, ul . Rynek 1, biuro nr 24 (parter). 

Opłaty 

Zgłoszenie wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej. 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie wynosi 17 zł. 

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek. Pełnomocnictwo do wymeldowania nie podlega 

opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia potwierdzającego 



wymeldowanie podlega opłacie skarbowej - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie 

rodzic, dziecko, mąż, żona, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuk jest ono bezpłatne. 

Opłaty można dokonać: 

• na konto Urzędu Miejskiego 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100 PKO BP SA 

Oddział Nowe Miasto Lubawskie  

• kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego, 

• gotówką w kasie Urzędu Miejskiego 

Termin i sposób załatwienia 

Wymeldowanie następuje bezzwłocznie po złożeniu formularza. 

Podstawa prawna 

• ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

Tryb odwoławczy 

Nie występuje. 

 


