
         Małomice, dnia ……........………

  

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

……………………………………………………… 
Adres wnioskodawcy 

 

………………………………………………………. 
tel. kontaktowy – podanie jest dobrowolne 

         

 

 

         Burmistrz Małomic 

 

             

 Wniosek o wymeldowanie 
 

 Wnoszę o wymeldowanie w trybie administracyjnym Pani/Pana 

…………………………………………………………………………………………………............ 

z miejsca pobytu stałego/czasowego powyżej 3 miesięcy* pod adresem : 

…………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………........................................................................................................ 

z powodu opuszczenia tego miejsca przez wyżej wymienioną osobę w dniu 

………………………. …...................................................................................................................... 

i nie dopełnienia obowiązku wymeldowania się. 

Obecnie w/w osoba przebywa pod adresem …………………………………...................................... 

      

 

           Uzasadnienie** 

…………………………………… ……………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 



…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

Wnoszę o przesłuchanie następujących świadków : 

…………………………………………………………........................................................................ 

adres zamieszkania………………………............................................................................................. 

……………………………………………………….. …..................................................................... 

adres zamieszkania ………………………….……………………....................................................... 

oraz przeprowadzenie innych środków dowodowych takich jak: 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………. …...................................................................................................... 

       ………………………………………………… 

         podpis wnioskodawcy 

 

 
 Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na 

podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności) 
 

                .............................................. 

                   (podpis) 

 



 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

· dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, z którego ma nastąpić 

wymeldowanie 

(np. umowa cywilnoprawna, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), 

· dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych za wydanie decyzji administracyjnej 

dokonany na konto Urzędu Miejskiego w Małomicach, wystawiony na wnioskodawcę. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

**proszę podać między innymi: kiedy i w jakich okolicznościach, z jakiego powodu nastąpiło 

opuszczenie miejsca pobytu przez osobę której dotyczy wniosek o wymeldowanie, czy osoba ta 

zabrała wszystkie swoje rzeczy osobiste, czy osoba posiada klucze i dostęp do lokalu, czy 

opuszczenie ma charakter trwały i z czego to wynika, czy osoba ponosi koszty utrzymania 

mieszkania, czy osoba podejmowała środki prawne w celu umożliwienia jej powrotu do lokalu oraz 

inne informacje mogące mieć znaczenie dla sprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

· dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, z którego ma nastąpić 

wymeldowanie 

(np. umowa cywilnoprawna, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), 

· dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych za wydanie decyzji administracyjnej 

dokonany na konto Urzędu Miejskiego w Małomicach, wystawiony na wnioskodawcę. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

**proszę podać między innymi: kiedy i w jakich okolicznościach, z jakiego powodu nastąpiło 

opuszczenie miejsca pobytu przez osobę której dotyczy wniosek o wymeldowanie, czy osoba ta 

zabrała wszystkie swoje rzeczy osobiste, czy osoba posiada klucze i dostęp do lokalu, czy 

opuszczenie ma charakter trwały i z czego to wynika, czy osoba ponosi koszty utrzymania 

mieszkania, czy osoba podejmowała środki prawne w celu umożliwienia jej powrotu do lokalu oraz 

inne informacje mogące mieć znaczenie dla sprawy. 


