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URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad
3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Zgłoszenie:
a) wymeldowania z pobytu stałego – druk zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej procedury.
b) wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące – druk
zgłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.
2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej,
nieposiadającej dokumentu stwierdzającego toŜsamość.
3. KsiąŜeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
przedpoborowych, jeŜeli wnioskodawca podlega obowiązkowi wojskowemu
(męŜczyźni do 50-go roku Ŝycia).
Oryginały ww. dokumentów naleŜy przedstawić do wglądu.
Informacje na temat opłat
Wymeldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Nie dotyczy
Forma załatwienia
1. Dokonanie wpisu o wymeldowaniu w ksiąŜeczce wojskowej lub w potwierdzeniu
zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.
2. Wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu stałego lub z pobytu czasowego.

Przewidywany termin załatwienia
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

Informacje na temat trybu odwoławczego
Nie dotyczy

Podstawa prawna
Art.15 ust.1, 1a, 4, 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) .
2. § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do
1.

zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Dostępność procedury
1. Strona internetowa www.bip.krakow.pl
2. Druk wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego moŜna pobrać
w siedzibach Wydziału Spraw Administracyjnych – al. Powstania Warszawskiego
10, ul. Wielicka 28A oraz os. Zgody 2.

Uwagi
1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego
pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie
wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad
nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. JeŜeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada
okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego
pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

