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Nazwa usługi: 
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 
 
Podstawa prawna: 
Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657). 
 
Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Druk wniosku dostępny jest w 
pokoju nr 8, parter.  
2. Dowody z dokumentów mające związek ze sprawą (np. orzeczenie sądu o eksmisji, protokół z 
wykonania czynności eksmisyjnych przez komornika, wyrok sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego, 
postanowienie o podziale wspólnego majątku itp.).  

 
 
Opłaty: 
Opłata skarbowa:  za decyzję – 10 zł; obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. 
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19 lub bezgotówkowo na 
rachunek Urzędu: Bank Pekao SA I Oddział w Świdnicy nr rachunku 97 1240 1978 1111 0010 0166 
5027 z zaznaczeniem „opłata skarbowa za wymeldowanie Pana(i) .......”. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ 
obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć 
nowy termin jej załatwienia.  
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 8, tel. 74 85-62-818. 
 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Świdnicy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać 
pocztą bądź złożyć w Referacie Administracyjno-Gospodarczym - parter, pokój nr 1a – obsługa 
interesantów).  
 
Uwagi:  
1. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem 
prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu 
stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie 
dopełnił obowiązku wymeldowania się. 
2. We wniosku należy wskazać inne dowody np. z przesłuchania świadków, przeprowadzenia oględzin. 
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