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Kolokwium z postępowania administracyjnego – III rok aplikacji radcowskiej 

w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu – 26 października 2022 r. 

Pismem z dnia 31 stycznia 2022 r. Anna Dębowska zamieszkała przy ul. Zygmunta 

Krasińskiego 8 w Chodzieży (PESEL 87010102022) wniosła o wymeldowanie męża Piotra 

Dębowskiego zam. przy ul. Poznańskiej 1/9 w Chodzieży (PESEL 87020255555) z pobytu 

stałego z lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8 

w Chodzieży argumentując, że małżonek opuścił ww. lokal w dniu 27 sierpnia 2020 r. i od tej 

daty już w nim nie zamieszkuje. Strona wskazała, że Piotr Dębowski nie partycypuje 

w kosztach utrzymania mieszkania, w którym jest zameldowany, jak również w mieszkaniu 

tym nie znajdują się żadne jego rzeczy osobiste. Nie utrzymuje on z żoną Anną Dębowską i ich 

małoletnią córką żadnych kontaktów. Wyprowadził się do mieszkania swojej obecnej partnerki 

Joanny Kośmider w dniu 27 sierpnia 2020 r., z którą obecnie prowadzi gospodarstwo domowe. 

Pismem z dnia 28 lutego 2022 r. (które zostało doręczone Annie Dębowskiej w dniu 2 marca 

2022 r., a Piotrowi Dębowskiemu w dniu 1 marca 2022 r.) Burmistrz Miasta Chodzieży 

zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie 

wymeldowania Piotra Dębowskiego z pobytu stałego z lokalu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 

8 w Chodzieży. Jednocześnie Piotr Dębowski został pouczony o obowiązku meldunkowym 

wynikającym z przepisów ustawy. 

W dniu 4 marca 2022 r. dołączono do akt sprawy aktualny odpis z treść księgi wieczystej nr 

PP1P/0002223/0 z dnia 2 marca 2022 r. z którego wynika, że w dziale II jako właściciele lokalu 

mieszkalnego nr 1 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8 w Chodzieży są wpisani Anna i Piotr 

Dębowscy, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej. 

Pismem z dnia 7 marca 2022 r. radca prawny Lucjan Kocoń zgłosił się do udziału w toczącym 

się postępowaniu w imieniu Piotra Dębowskiego, przedkładając stosowne pełnomocnictwo.  

Pismem z dnia 8 marca 2022 r. organ I instancji wezwał Annę Dębowską do osobistego 

stawiennictwa w charakterze strony na dzień 12 kwietnia 2022 r., jak również skierował 

zawiadomienia z dnia 1 marca 2022 r. o planowanych oględzinach w lokalu w dniu 5 kwietnia 

2022 r. i przesłuchaniach dwóch świadków w dniu 29 marca 2022 r. Anna Dębowska odebrała 

przedmiotowe wezwanie i zawiadomienia w dniu 10 marca 2022 r. 

Pismem z dnia 8 marca 2022 r. organ I instancji wezwał Piotra Dębowskiego do osobistego 

stawiennictwa w charakterze strony na dzień 19 kwietnia 2022 r., jak również skierował 
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zawiadomienia z dnia 1 marca 2022 r. o planowanych oględzinach w lokalu w dniu 5 kwietnia 

2022 r. i przesłuchaniach dwóch świadków w dniu 29 marca 2022 r. W tym samym dniu 

przedmiotowe zawiadomienia skierowano do pełnomocnika, r.pr. Lucjana Koconia. Zarówno 

strona jak i pełnomocnik odebrali pisma w dniu 10 marca 2022 r. 

W dniu 29 marca 2022 r. przesłuchano świadków: Cyryla Dyla (zam. ul. Zygmunta 

Krasińskiego 8/2 w Chodzieży) oraz Krystynę Bigaj (zam. ul. Zygmunta Krasińskiego 8/3 w 

Chodzieży). Świadek Cyryl Dyl zeznał, że zna Piotra Dębowskiego. Osoba ta do połowy lata 

2020 r. zamieszkiwała w lokalu nr 1 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8. Z uwagi jednak na 

konflikt z żoną Piotr Dębowski wyprowadził się. Według twierdzeń świadka Piotr Dębowski 

żyje aktualnie z nową partnerką i nie utrzymuje kontaktu ze swoją małżonką, ani też małoletnią 

córką. Świadek dodał, że rozmawiał z Anną Dębowską o tym, że skierowała do sądu pozew 

o rozwód z Piotrem Dębowskim. Świadek Krystyna Bigaj oświadczyła, iż zna Piotra 

Dębowskiego, który do lipca 2020 r. był jej sąsiadem. Świadek wskazała, że nigdy nie darzyła 

Piotra Dębowskiego zaufaniem, albowiem wydawał jej się nieuprzejmym typem o szemranej 

reputacji. Jej przekonania znalazły potwierdzenie w awanturach, które według świadka Piotr 

Dębowski miał wszczynać swojej żonie po spożyciu większej ilości alkoholu. Był agresywny, 

krzyczał, często rzucał przedmiotami, przeklinał. Przesłuchiwana jako świadek Krystyna Bigaj 

stwierdziła, że nie dziwi się Annie Dębowskiej, która niedługo po opuszczeniu mieszkania 

przez męża w lipcu bądź sierpniu 2020 r. wymieniła zamki w drzwiach wejściowych. Wyraziła 

nadzieję, że tocząca się przed sądem sprawa rozwodowa – o której dowiedziała się od Anny 

Dębowskiej – zakończy się możliwie jak najszybciej i pozwoli Annie Dębowskiej ostatecznie 

zapomnieć o tym człowieku. 

W dniu 5 kwietnia 2022 r. przeprowadzono oględziny w lokalu mieszkalnym, w wyniku 

których stwierdzono, że Piotr Dębowski w nim nie przebywa. Nie ujawniono również 

jakichkolwiek przedmiotów mogących do niego należeć takich jak ubrania, obuwie czy 

przyborów toaletowych oraz przedmiotów trwałego użytkowania. Dodatkowo ustalono, że w 

miejscu stałego zameldowania Piotr Dębowski od ponad roku nie realizuje w sposób stały 

swoich podstawowych funkcji życiowych, tj. w szczególności nie mieszka, nie nocuje, nie 

spożywa posiłków, nie wypoczywa, nie przechowuje rzeczy niezbędnych do codziennego 

funkcjonowania (żywność, środki czystości, środki higieny osobistej), nie przyjmuje wizyt 

członków rodziny lub znajomych. 
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Przesłuchana w charakterze strony w dniu 12 kwietnia 2022 r. Anna Dębowska podtrzymała 

swoje stanowisko co do wymeldowania męża. Wyjaśniła, że nie utrzymuje z nim kontaktów 

i kategorycznie nie wyobraża sobie, aby mąż powrócił do miejsca zameldowania. Dodała przy 

tym, że mąż zachowywał się wobec niej agresywnie wszczynając awantury. Miał problem 

z nadużywaniem alkoholu. Wyprowadził się z domu po jednej z takich kłótni i od tego czasu 

nie przychodzi do mieszkania. Z końcem 2020 r. złożyła do Sądu Okręgowego w Poznaniu 

XIV Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w Pile, pozew o rozwiązanie przez rozwód związku 

małżeńskiego z Piotrem Dębowskim, sprawa jest w toku. 

Pomimo prawidłowego wezwania i zawiadomień Piotr Dębowski oraz jego pełnomocnik nie 

brali udziału w żadnej z powyższych czynności. Piotr Dębowski nie stawił się również w dniu 

19 kwietnia 2022 r. celem jego przesłuchania w charakterze strony. 

Pismem z dnia 18 maja 2022 r. organ zawiadomił Annę Dębowską i pełnomocnika Piotra 

Dębowskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów w terminie 7 dniu, od daty otrzymania zawiadomienia. Pismo to zostało 

doręczone stronom: Annie Dębowskiej w dniu 25 maja 2022 r., pełnomocnikowi Piotra 

Dębowskiego, r.pr. Lucjanowi Koconiowi w dniu 23 maja 2022 r. 

Burmistrz Miasta Chodzieży decyzją z dnia 6 czerwca 2022 r., nr ELW00432, na podstawie 

art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 - 

dalej jako: „uel”) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. - dalej jako: „k.p.a.”), orzekł o 

wymeldowaniu Piotra Dębowskiego z pobytu stałego w lokalu mieszkalnym oznaczonym nr 1 

położonym w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8 w Chodzieży.  

Organ wskazał, że stosownie do treści art. 35 uel, organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 

1 tejże ustawy, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanego w art. 

28 ust. 2, 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. W orzecznictwie przyjmuje się, że dla wystąpienia 

określonej w art. 35 uel przesłanki wymeldowania, tj. „opuszczenia miejsca pobytu stałego”, 

konieczne jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby w innym miejscu towarzyszyła wola 

opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu oraz zamiar związania się z tym innym 

miejscem i urządzenia w nim trwałego centrum życiowego. Nie każde opuszczenie 

dotychczasowego miejsca pobytu stanowi bowiem podstawę do orzeczenia o wymeldowaniu. 
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Dla stwierdzenia, że nastąpiło opuszczenie lokalu w rozumieniu powołanego przepisu 

konieczne jest ustalenie, że opuszczenie to miało charakter dobrowolny, było wynikiem 

realizacji uprzednio powziętego zamiaru zmiany miejsca pobytu i przeniesienia centrum swych 

spraw życiowych w inne miejsce. 

Decydujące znaczenie dla wydania decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego ma przesłanka 

trwałości opuszczenia lokalu, przez którą należy rozumieć przebywanie poza miejscem stałego 

zameldowania z równoczesnym zerwaniem związków z lokalem dotychczasowym. 

Opuszczenie miejsca pobytu musi cechować zarówno element faktyczny, polegający na stałym 

nieprzebywaniu w mieszkaniu, jak i element woli, łączony z dobrowolnością zmiany miejsca 

pobytu. Gdyby zamiaru opuszczenia lokalu wskazany podmiot nie wyraził w sposób jasny, 

zadaniem organu ewidencyjnego jest weryfikacja czy okoliczności sprawy wskazują na 

istnienie po jego stronie zamiaru trwałego zerwania więzi z miejscem zameldowania (por. 

wyroki NSA: z dnia 23 maja 2019 r., sygn. II OSK 1354/19 i z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. II 

OSK 391/20, orzeczenia.nsa.gov.pl). Z kolei dobrowolne opuszczenie dotychczasowego 

miejsca pobytu stałego to takie działanie, które wynika z własnej woli zainteresowanego - nie 

zaś z powodu presji czy bezprawnego działania innych osób. W przypadku zatem opuszczenia 

miejsca pobytu stałego z powodu przymusu fizycznego, psychicznego, czy też uniemożliwienia 

dostępu do lokalu, nie może dojść do wymeldowania tak długo, jak długo zainteresowany może 

podjąć próby przywrócenia zamieszkiwania, usunięcia skutków zastosowania przymusu, 

likwidacji stanu niezgodnego z jego wolą, a polegającego na braku możliwości przebywania w 

lokalu i realizowania w nim interesów życiowych 

Należy również podkreślić, że decyzja o wymeldowaniu ma charakter ewidencyjny i służy 

jedynie aktualizacji i doprowadzeniu do zgodności pomiędzy miejscem zamieszkania, 

a miejscem zameldowania. Decyzja o wymeldowaniu nie skutkuje zmianą stosunków 

prawnorzeczowych dotyczących danej nieruchomości. Decyzja administracyjna 

o wymeldowaniu nie rozstrzyga o tytule prawnym do nieruchomości, czy też o uprawnieniu do 

przebywania w nim. 

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy, organ dał wiarę zeznaniom słuchanych 

w sprawie świadków, gdyż są stanowcze, spójne i logiczne oraz wzajemnie się uzupełniają. 

Nadto osoby przesłuchiwane w charakterze świadków są mieszkańcami sąsiednich lokali 

mieszkalnych, położonych w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8 w Chodzieży. 

Dysponują zatem wiedzą odnośnie do istotnych w tej sprawie okoliczności, na które byli 
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przesłuchiwani. Są to osoby obce dla stron postępowania, przez co, w ocenie organu, brak jest 

jakichkolwiek podstaw, aby odmówić im wiarygodności. Złożone zeznania znalazły nadto 

pełne potwierdzenie w oględzinach mieszkania i w treści dowodu z przesłuchania strony – 

Anny Dębowskiej. 

Organ wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest także jednolity 

pogląd, że na równi z dobrowolnym wyprowadzeniem się z lokalu należy traktować sytuację, 

w której opuszczenie lokalu takiego charakteru wprawdzie nie miało, ale strona nie podjęła 

żadnych kroków w celu przywrócenia stanu zgodnego z ewidencją ludności. Nawet jeśli samo 

opuszczenie lokalu nie było dobrowolne i zachodziły okoliczności przymusu, to następnie 

trwałe związanie swojego centrum życiowego z innym miejscem zamieszkania, bez 

podejmowania jakiejkolwiek czynności prawnej w celu odzyskania możliwości 

zamieszkiwania w opuszczonym lokalu, stwarza sytuację zobowiązującą organ administracji 

do wymeldowania takiej osoby z poprzednio zajmowanego lokalu, skoro czynności tej sama 

nie dopełniła (zob. wyroki NSA: z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt II OSK 251/17; z dnia 8 

stycznia 2020 r., sygn. akt II OSK 380/18 oraz z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt II OSK 

3702/18, orzeczenia.nsa.gov.pl).  

Wobec faktu, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że Piotr Dębowski od 

dłuższego czasu nie mieszka w lokalu mieszkalnym przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8 

w Chodzieży, nie ma tam jego rzeczy osobistych to przyjąć należy, iż zachodzą okoliczności 

wskazane w przepisie art. 35 uel, uzasadniające wydanie decyzji o wymeldowaniu Piotra 

Dębowskiego z pobytu stałego pod wskazanym adresem.  

Decyzja została doręczona Annie Dębowskiej w dniu 2 lipca 2022 r., a pełnomocnikowi Piotra 

Dębowskiego, r.pr. Lucjanowi Koconiowi w dniu 1 lipca 2022 r. 

Odwołanie od powyższej decyzji w dniu 15 lipca 2022 r. wniósł pełnomocnik Piotra 

Dębowskiego – r.pr. Lucjan Kocoń. 

W odwołaniu wskazał, że wspólne zamieszkiwanie Piotra Dębowskiego z Anną Dębowską jest 

w chwili obecnej niemożliwe, z powodu narastającego między nimi konfliktu i sprawy 

o rozwód, która toczy się pomiędzy stronami przed Sądem Okręgowym w Poznaniu XIV 

Zamiejscowym Wydziałem Cywilnym w Pile, w sprawie o sygn. akt XIV Rc 299/20. Piotr 

Dębowski wyprowadził się z mieszkania stron w sierpniu 2020 r., jednak uczynił to w celu 

deeskalacji konfliktu, w trosce o rodzinę, celem załagodzenia napiętych relacji. Jednocześnie 

https://sip.lex.pl/#/document/522525548?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522864925?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/523131885?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/523131885?cm=DOCUMENT
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darzy ogromnym sentymentem mieszkanie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8 w Chodzieży 

i chciałby do niego wrócić. W związku z powyższym będzie dążył w toku postępowania 

o podział majątku wspólnego do przyznania mu na wyłączność prawa własności 

przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Postępowanie to zostanie natomiast wszczęte 

niezwłocznie po prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód. Wszystko to 

świadczy o tym, że Piotr Dębowski bardzo chciałby w przyszłości z powrotem zamieszkać 

w lokalu nr 1 położonym przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8 w Chodzieży. Pełnomocnik 

odwołującego się wskazał przy tym, że po opuszczeniu lokalu, po kłótni z małżonką w dniu 27 

sierpnia 2020 r. Anna Dębowska dokonała samowolnej wymiany zamków w drzwiach 

wejściowych co sprawia, że Piotr Dębowski nie ma żadnej realnej możliwości powrotu do tego 

mieszkania. Wszystkie przytoczone okoliczności przesądzają o tym, że Piotr Dębowski nie 

opuścił dobrowolnie lokalu, w którym został zameldowany na pobyt stały. Oznacza to, że 

decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży o wymeldowaniu była niezasadna i narusza art. 35 uel. 

Ponadto, odwołujący kategoryczne zaprzecza by Joanna Kośmider była jego partnerką. Jest ona 

jego znajomą z pracy, która udzieliła mu wsparcia po pozbawieniu go mieszkania i wynajęła 

mu pokój do czasu, gdy będzie mógł wrócić do lokalu nr 1 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 8 

w Chodzieży. Odwołujący opuszczając lokal nr 1 nie miał zamiaru przeniesienia swoich 

interesów życiowych w inne miejsce. 

Decyzją z dnia 30 września 2022 r., nr ODW000345 Wojewoda Wielkopolski, działając na 

podstawie art. 138 § 2 k.p.a., uchylił decyzję Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 6 czerwca 

2022 r., nr ELW00432  i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.  

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że odwołanie zostało wniesione 

w ustawowym terminie i w ocenie Wojewody Wielkopolskiego zasługuje na uwzględnienie. 

 Organ podniósł, że na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego przez organ I 

instancji wiadomym było, że między Anną Dębowską i Piotrem Dębowskim jest konflikt 

rodzinny, jak również, że w związku z tym faktem między stronami toczy się sprawa o rozwód. 

Burmistrz Miasta Chodzieży rozstrzygnął przedmiotową sprawę pomijając wyżej wskazane 

okoliczności. W konsekwencji nie zbadał w wystarczającym stopniu czy istnieje realna szansa 

powrotu Piotra Dębowskiego do wspólnego lokalu mieszkalnego.  

Organ zaznaczył, że ustalając „trwałość i dobrowolność opuszczenia lokalu” nie można 

poprzestać na twierdzeniach (oświadczeniach) osoby zainteresowanej rozpatrzeniem sprawy, 

lecz należy badać, czy argumentacja strony znajduje potwierdzenie w ustalonych 
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okolicznościach faktycznych (por. np. wyroki NSA z 26 lipca 2017 r., sygn. akt II OSK 2106/16 

oraz z 18 grudnia 2019 r., sygn. akt II OSK 3427/18, orzeczenia.nsa.gov.pl). Również sama 

deklarowana chęć powrotu do dotychczasowego miejsca zameldowania nie może samoistnie 

przesądzać o braku przesłanek do wymeldowania. O ocenie charakteru pobytu, czy też 

opuszczenia lokalu, decyduje nie tyle werbalna treść oświadczenia woli, lecz okoliczności 

faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zamiar utrzymania związków z miejscem stałego 

zameldowania powinien być oceniany na podstawie obiektywnie istniejących i konkretnych 

okoliczności faktycznych sprawy, z których taki wniosek da się logicznie wyprowadzić. Nie 

można bowiem poprzestać tylko na oświadczeniach strony, w których formułuje ona 

subiektywnie swoją wolę (por. wyrok WSA w Gdańsku z 3 października 2019 r., sygn. akt III 

SA/Gd 462/19, orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Organ wskazał, że ponownie rozpoznając sprawę Burmistrz Miasta Chodzieży wezwie 

pełnomocnika Piotra Dębowskiego o przedłożenie pozwu o rozwód i odpowiedzi na pozew. 

Ponadto organ I instancji powinien ustalić na jakim etapie znajduje się sprawa rozwodowa. W 

tym celu zwróci się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, XIV Zamiejscowego Wydziału 

Cywilnego w Pile, o stosowne informacje. Organ wezwie też pełnomocnika skarżącego do 

podania, czy Piotr Dębowski podjął jakieś działania prawne, np. w postaci powództwa 

cywilnego o przywrócenie naruszonego posiadania, celem powrotu do przedmiotowego lokalu. 

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności organ oceni, czy istnieje szansa powrotu Piotra 

Dębowskiego do przedmiotowego mieszkania i czy zachodzą przesłanki z art. 35 uel. 

W ocenie Wojewody Wielkopolskiego powyższe przesądza o konieczności uchylenia 

zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Burmistrzowi Miasta 

Chodzieży w trybie art. 138 § 2 k.p.a., albowiem nie ma możliwości przeprowadzenia 

wskazanych czynności w postępowaniu odwoławczym. Uzupełnienie postępowania 

dowodowego w postępowaniu odwoławczym, na podstawie art. 136 k.p.a., może dotyczyć 

bowiem jedynie kwestii o pomniejszym znaczeniu, nie mających istotnego wypływu na 

rozstrzygnięcie sprawy. 

Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z uzasadnieniem doręczono Annie Dębowskiej w dniu 

19 października 2022 r. oraz pełnomocnikowi Piotra Dębowskiego w dniu 17 października 

2022 r. 

https://sip.lex.pl/#/document/522452303?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522919512?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522824530?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522824530?cm=DOCUMENT
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Działając jako pełnomocnik Anny Dębowskiej – radca prawny Małgorzata Kowalska 

(adres do doręczeń: ul. Półwiejska 30/5, 61-888 Poznań), proszę sporządzić stosowny 

środek zaskarżenia do właściwego sądu albo sporządzić opinię o braku podstaw do 

wniesienia środka zaskarżenia. 

 

Stan prawny: 

USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI 

tj. z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191) 

Art. 28 [Zameldowanie] 

1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym 

w postaci: 

1)  papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy 

właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do 

wglądu dowód osobisty lub paszport, albo 

2)  elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do 

rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o 

którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 569). 

2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez 

właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu 

zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz - do wglądu - 

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. 

2a. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny 

potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - 

odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu 

dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub 

innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu 
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oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie 

niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. 

2b. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa 

cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja 

administracyjna lub orzeczenie sądu. 

2c. Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo 

odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w postaci, o której mowa w ust. 2a, 

wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych. 

2d. W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, w szczególności 

dokumentów, o których mowa w ust. 2a, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może 

żądać okazania oryginałów tych dokumentów. 

3. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym 

miejscu. 

4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na 

celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. 

Art. 33 [Obowiązek wymeldowania] 

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu 

czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. 

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu 

czasowego na piśmie utrwalonym w postaci: 

1)  papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy 

właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty 

lub paszport, albo 

2)  elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do 

rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania 

dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych. 
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3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując 

zameldowania w nowym miejscu pobytu. 

4. Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca 

pobytu czasowego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego 

do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw 

informatyzacji. 

5. Jedno z rodziców może dokonać wymeldowania dziecka pozostającego pod jego władzą 

rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych 

dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje wymeldowania. 

6. Wymeldowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia przez tego z 

rodziców, które dokonuje wymeldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego 

władzą rodzicielską. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

Art. 35 [Decyzja w sprawie wymeldowania]  

Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub 

podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, 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. 


