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STANOWISKO 

Referat Spraw Obywatelskich i USC 
Inspektor d)s ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 M-CY 

 
 
Wymagane  
dokumenty: 
 

 

Wypełniony druk - „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” (odrębny dla 

każdej meldującej się osoby) 

Do wglądu: 

Dowód osobisty lub ważny paszport. 

W przypadku zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przez 

pełnomocnika dodatkowo: 

• Pisemne pełnomocnictwo 

• Dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport. 

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

 

Miejsce 
złożenia 
dokumentów: 

Pokój nr 21 - I piętro tel. 77 4216076  wew. 26                                                                                

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 

Opłaty: Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej. 

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Składający 

pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.  

Opłatę skarbową można uiścić w Banku Spółdzielczym w Zębowicach - numer rachunku 

bankowego: BS Zawadzkie Oddział Zębowice 39 89091029 2002 000 2437 0001 (należy podać 

:imię, nazwisko, adres oraz za co opłata). 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się z kompletem dokumentów 

 

 
 
Podstawa 
prawna: 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 722). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia 

wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku 

meldunkowego (Dz. U. 2015 r., poz.1852 ze zm.). 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. 

2016 r. poz.23). 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 783 ze 

zm.). 

 

Tryb 
 odwoławczy: 

-nie przysługuje, 

 

 
 
 
 
 
Dodatkowe 
informacje: 

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego 

pobytu – na okres dłuższy niż 6 miesięcy, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd oraz powrót. 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 

miesięcy można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie           z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać pod warunkiem otrzymania przez 

http://www.zebowice.pl/


osobę urzędowego poświadczenia odbioru. 

Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 

miesięcy można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w 

formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu 

jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun 

prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

 

Formularz                 
i wnioski do  
pobrania: 

-  w BIP poniżej karty usługi, 

lub w tut. Urzędzie  pokój  nr  21- I piętro,  folder  Wspólny – Monika Włodarczyk.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

[Opracowała: Monika Włodarczyk 

 
 

 


