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Nr 43
z dnia
15.07.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
31.03.2017 r.

NAZWA USŁUGI
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia dokonanie w Urzędzie Gminy w Sicienku zgłoszenia wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Polskiego obywatela, który wyjeżdża z kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub z zamiarem stałego
pobytu poza granicami RP.
CZAS REALIZACJI – Niezwłocznie.
WYMAGANE DOKUMENTY



Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Załączniki:
- Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
- Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia
stosownej opłaty.

OPŁATY - brak
17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA




Art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 657)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w
sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1852 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1827).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 7
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 758, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007







Zgłosić swój wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany obywatel
polski, który:
- wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP. Zgłoszenie wyjazdu
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu
stałego i czasowego;
- wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres
dłuższy niż 6 miesięcy.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca
pobytu.
Zgłoszenia nie trzeba dokonywać osobiście.
Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego
dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku zgłoszenia
wyjazdu dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad
nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

