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Karta informacyjna

Wersja nr 3
z dnia 13.04.2016r.

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
I

Podstawa prawna

o Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i (Dz. U Nr
217, poz. 1427 z późn. zm.).
o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

o Referat Oświaty i Obsługi Interesantów
Pokój Nr 1
e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl
III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

o

Podanie o wymeldowanie

o Tytuł prawny do lokalu,
o Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
V

Dokumenty do wglądu

o Oryginał tytułu prawnego do lokalu.
o Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez
pełnomocnika).
VI

Termin załatwienia sprawy

o 2 miesiące
VII

Opłaty

o Opłata skarbowa wynosi 10 zł,
Wpłaty można dokonać na konto:
Urzędu Gminy Krasnystaw
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
05 8200 0008 2001 0000 2189 0002
bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego
1

w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy
Krasnystaw.
VIII

Tryb odwołania

o Od decyzji Wójta Gminy Krasnystaw przysługuje odwołanie do Wojewody
Lubelskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnystaw w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
IX

Uwagi

o Termin złożenia – po opuszczenia miejsca pobytu stałego,
o Składanie dokumentów dokonujemy osobiście:
Urząd Gminy Krasnystaw
22-300 Krasnystaw
Ul. M. Konopnickiej 4, pokój nr 105 (I piętro),
o Za pośrednictwem poczty:
Urząd Gminy Krasnystaw
22-300 Krasnystaw
Ul. M. Konopnickiej 4
o W przypadku, gdy strona nie może bezpośrednio brać udziału w
postępowaniu może wyznaczyć pełnomocnika. Opłata skarbowa za złożenie
pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej zwolnieni z opłaty skarbowej z tego tytułu są
małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo (Dz. U. z 2015 r. poz. 783),
o W przypadku rozwodu, separacji, podziału majątku dorobkowego
rozwiedzionych małżonków, pozbawienia praw rodzicielskich, ustanowienia
rodziny zastępczej (dotyczy małoletnich) należy złożyć wyroki lub
postanowienia sądowe, a w przypadku eksmisji z lokalu należy załączyć
wyrok o eksmisję, protokół z wykonania eksmisji przez komornika
sądowego lub protokół przejęcia lokalu przez administratora.
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