
K A R T A   I N F O R M A C Y J N A 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

URZĄD GMINY 
Nowe Miasto 
Lubawskie 

 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: Referat administracyjny- stanowisko ds. obywatelskich 

Organ odwoławczy: brak 

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 
Bank Spółdzielczy Oddział w Brodnicy 79 9484 1121 2001 6053 0002 

NIP: 877-10-45-915 

 
Podstawa prawna:  

Art. 24, 36 i 37 Ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r. poz. 388). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r.                        

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu 

obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220 poz. 1306 ze zm.) 

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

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 

267 ze zm.) 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. wypełniony formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

trwającego dłużej niż 6 miesięcy” (w załączeniu)  
2. dowód osobisty lub paszport 
3. pełnomocnictwo -w przypadku osoby upoważnionej- wraz z dowodem wniesienia opłaty 

skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa                        
(w załączeniu) 

 

II. OPŁATY: 

 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę 
wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)  
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu 

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Niezwłocznie 
 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Referat administracyjny, stanowisko ds. obywatelskich 
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Brak 
 

VI. UWAGI:  
1. Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 

miesięcy, a powróciła do kraju, obowiązana jest zgłosić swój powrót osobiście lub przez 



pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w 
art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwej ze 
względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy. Za osobę nieposiadającą 
pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun 
prawny. 

2. Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na 
elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi 
być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 

 

 
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 na parterze budynku Urzędu Gminy Nowe 
Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie lub pod numerem telefonu 056 47 263 26. 
 

http://www.gdansk.pl/bip/e-urzad,1558,22728.html

