URZĄD GMINY W KORYCINIE
16 – 140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
tel. 85 722 91 97, fax 85 722 91 80
www.korycin.pl, e-mail sekretariat@korycin.pl

24/USC

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA
I.

PODSTAWA
PRAWNA

II.

WYMAGANE
WNIOSKI

III.

WYMAGANE
ZAŁĄCZNIKI

IV.

DOKUMENTY DO
WGLĄDU

WYMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY LUB Z URZĘDU
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z
późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2016, poz. 23 z późn. zm.).

Wniosek (podanie) o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z
pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące lub wniosek wskazujący, że czynność
meldunkowa została dokonana wadliwie.
Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu
(dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub
inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu);
Wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji - kserokopia wraz z
oryginałem do wglądu.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis
z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument
poświadczający tytuł prawny do lokalu).

V.

OPŁATY

Opłata skarbowa – 10 zł
Opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy
Korycin Nr 44 8077 0000 0000 0101 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Korycinie z
chwilą złożenia wniosku. Dowód opłaty należy załączyć do wniosku.

VI.

TERMIN
ZAŁATWIENIA
SPRAWY

W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia
terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

VII.

MIEJSCE
ZAŁATWIENIA
SPRAWY

VIII.

GODZINY PRACY

IX.

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

X.

TRYB
ODWOŁAWCZY

XI.

XII.

OPŁATY ZA
ODWOŁANIE
UWAGI

SPORZĄDZIŁA:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Knyszyńska 2a
16 - 140 Korycin
pok. nr 5
tel. 85 722 91 97
e-mail: sekretariat@korycin.pl
Poniedziałek – piątek w godz. 730 - 1530
Urząd Stanu Cywilnego.
Do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Korycin
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Brak opłat.
Wniosek o wymeldowanie może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu.
Organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania, jeśli:
osoba podlegająca wymeldowaniu opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego
bez wymeldowania się.
Jadwiga Zapolska

