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ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY 

ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU  

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wypełniony formularz Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub Zgłoszenie powrotu z 

wyjazdu za granice Rzeczpospolitej Polskiej. 

Druki do pobrania: 

- w pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 

- na stronie internetowej Gminy Skoki: www.gmina-skoki.pl  

 

W przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo: 

 pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, 

 dowód osobisty pełnomocnika lub paszport 

Ponadto wraz z formularzem należy przedłożyć do wglądu: 

 dowód osobisty lub paszport (w przypadku gdy wnioskodawcą w imieniu niepełnoletniego jest opiekun 

prawny, dodatkowo do wglądu należy przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość niepełnoletniego - 

dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia), 

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Złożenie i odbiór dokumentów: parter, pokój nr 1 

Tel. (61) 8925-806, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl  

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Sprawę załatwia się od ręki.  

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij formularz.  

2. Przygotuj wymagane do wglądu dokumenty. 

3. Przyjdź do pok. nr 1. 

4. Zgłoszenia przyjmuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.  

5. 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 

2015r., poz. 783) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł 
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OPŁATY 

 
Czynności zgłoszenia wyjazdu bądź powrotu z wyjazdu poza granice RP  nie podlegają opłacie skarbowej. 

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie 

podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dziadkom, i rodzeństwu. Składający 

pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.  

Opłatę  skarbową można zapłacić: 

 w kasie Urzędu, ul. Ciastowicza 11, parter  

w godzinach: poniedziałek 9:00-16:00, wtorek-piątek 8:00-15:00 

 lub przelewem na konto BS GNIEZNO o/SKOKI 

nr 43906500060040040001850001 

Proszę podać tytułem:  

„opłata za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu bądź powrotu z wyjazdu poza granice RP” 

„Opłata za pełnomocnictwo do sprawy zameldowania …” 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Zgłoszenie wyjazdu /powrotu z wyjazdu poza granice RP jest czynnością materialno-techniczną , od której nie 

przysługuje odwołanie. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje 

wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. 

 

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. 

 

Zgłoszeń, o których mowa, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego: 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art.36 ustawy z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. 2015.388 tekst jednolity) 

 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 (Dz.U. z 2011 r. nr 220, poz. 1306) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 783.). 
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