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PODSTAWA PRAWNA 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( t. j. Dz. U.  z   
    2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami). 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Wniosek właściciela z prośbą o wymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego lub czasowego można 
złożyć w pokoju nr 15(piętro). 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Wniosek o wymeldowanie, w którym wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie 

przebywającej w miejscu pobytu stałego zameldowania, szczegółowo wyjaśnia czas i 

okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę, która ma być wymeldowana. 

2. Dokumenty dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do lokalu, decyzja o przydziale lokalu, 

umowa najmu lokalu, wypis z ksiąg wieczystych lokalu (budynku), akt własności, dokument na 

poparcie wniosku (np. wyrok rozwodu, protokół wykonania eksmisji przez komornika, 

orzeczenie separacji małżonków), 

3. Dowód osobisty (do wglądu). 

                               

III. OPŁATY 

Nie pobiera się  
 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
1. Ustalenie istnienia przesłanek niezbędnych do wymeldowania w oparciu o przepisy    ustawy o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych. 
2. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego lub 

czasowego. 
3. Ustalenie kuratora do osoby nieobecnej, dla której nie można ustalić miejsca pobytu. 
4. Zapytanie o karalność, ustalenie czy osoba nie przebywa w Zakładzie Karnym. 
5. Wezwanie i przesłuchanie stron, sporządzenie protokołu. 
6. Przeprowadzenie kontroli meldunkowej w miejscu pobytu zameldowania. 
7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania. 
8. Wydanie decyzji administracyjnej. 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 W ciągu 1 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. w ciągu 14 dni. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Wizję lokalną może przeprowadzić również pracownik Urzędu Gminy w Santoku.  

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 15 (piętro), tel. (95) 7287524 
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