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Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 

miesięcy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP          

trwającego dłużej niż 6 miesięcy 

Nr karty: SO-01-04 

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez 

pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie 

art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Wymagane dokumenty: 

 Dowód osobisty lub paszport 

 Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej” lub „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej” 

 W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika dodatkowo: 

pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub 

w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy 

oraz zgłoszenie powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na 

formularzach umożliwiających wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego 

poprzez Platformę e-Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem 

elektronicznym lub profilem zaufanym e-Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym. 

Wypełnione formularze należy przesłać na skrzynkę tut. Urzędu poprzez sprawę na 

Platformie e-Puap. 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej 

przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców). 
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Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem - Referat Ewidencji Ludności ul. Rynek Duży 7, 37-455 

Radomyśl nad Sanem, pokój nr 3. 

Opłaty: 

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych. 

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17zł  

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem - Bank 

Spółdzielczy Zaleszany o/Radomyśl nad Sanem 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001  

Termin załatwienia sprawy: 

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza. 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu 

wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu 

wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 

16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie 

zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U.2015.388) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie 

zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania 

oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych 

dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r. poz. 1475.) 

Formularze: 

1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego 

dłużej niż 6 miesięcy 

Tryb odwoławczy: 

Brak, czynność materialno-techniczna 
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Uwagi: 

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 

miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. 

 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie 

i aktualizację karty: 

Monika Ścipień – Z-ca Kierownika USC 

 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 

Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 


