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1. Zakres świadczonej usługi 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu 
 

2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy 
Wymagane dokumenty 
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. 

• Dowód osobisty albo paszport. 
• Wypełniony formularz; 

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika : 
• Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu; 
• Dowód osobisty albo paszport; 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można 
dokonać także w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy ePuap (sprawy: "Zgłoszenie wyjazdu poza granice 
Rzeczypospolitej Polskiej", "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej").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 ePuap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 
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). 
Załączniki: 
SO-09-01 - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy 
SO-09-02 - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
SO-09-03 - Pełnomocnictwo do dopełnienia obowiązku meldunkowego 
SO-09-04 - wniosek o wydanie zaświadczenia 
 

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną 
Możliwe jest przesłanie wniosku w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP. 
Po wybraniu linku do formularza, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto 
użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata. Następnie 
należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki. 
Bezpośredni link do usługi na ePUAP: 
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-wyjazd-za-granice 
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-powrot-z-zagranicy 
 

4. Opłaty 
Brak 
 

5. Miejsce złożenia dokumentów 
Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Gniezno 
Al. Reymonta 9-11 parter, pok. 5 
62-200 Gniezno 
(61) 424-57-60 
(w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.00) 
 

6. Osoby do kontaktu 
1. Karolina Moszczyńska - al. Reymonta 9-11, parter, pokój nr 5, tel:  61 424 57 60 

 

7. Sposób i termin załatwienia 
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, 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_09/so_09_01.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_09/so_09_02.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_09/so_09_03.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_09/so_09_04.pdf
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-wyjazd-za-granice
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-powrot-z-zagranicy


lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.) wydanie zaświadczenia 
na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł 
 

8. Tryb odwoławczy 
Brak 
 

9. Podstawa prawna 
Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego 
Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2017.657 j.t.), 
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.2015.1852 j.t.), 
Udzielenia pełnomocnictwa: 
art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.), 
Wysokości opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia: 
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.) oraz część II pkt 21 
załącznika do tej ustawy. 
 

10. Uwagi 
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej polskiej, jest 
obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu 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. 
   

Opracował Karolina Moszczyńska 02 listopada 2017 

Sprawdził  Anna Pacholczyk 09 listopada 2017 
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Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Karolina Moszczyńska 02 listopada 2017 

   

 


