
                                         
Oznaczenie wnioskodawcy:                                                                                                             

………………………………..                                                   Miłomłyn, dnia …………………. 

Imię  i Nazwisko 

Adres zamieszkania: 

ul.  :……………….  

Kod: ……………...     

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy  

        w Miłomłynie 

  

Wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego/czasowego*  

 i nie dopełniła  obowiązku wymeldowania się. 

 

Wnoszę o wymeldowanie  Pana /Pani ….. (wraz z małoletnią córką/synem – imię 

i nazwisko*) z pobytu stałego/czasowego*   z lokalu nr …    w budynku nr ....  przy 

ul. ………….. w  ……………, która/y opuścił/a miejsce pobytu stałego/czasowego*  i nie 

dopełnił /a obowiązku wymeldowania się.  

 

Uzasadnienie wniosku 

Uwaga: 

jedynie    wykazanie    w    postępowaniu    wyjaśniającym,    że   doszło   do    trwałego             

i  dobrowolnego opuszczenia lokalu przez osobę wnioskowaną o  wymeldowanie  stwarza 

możliwość jej  wymeldowania w trybie administracyjnym  określonym   art. 35   ustawy  

z  dnia  24  września  2010 r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz.U.2019r., poz. 1397 ). 

 

Z powyższych względów w uzasadnieniu należy podać  okoliczności  towarzyszące 

opuszczeniu lokalu przez osobę wskazaną we wniosku ze szczególnym uwzględnieniem tych, 

które wskazują na trwałe i dobrowolne opuszczenie miejsca pobytu stałego / czasowego. 

W uzasadnieniu wniosku należy podać:  

1. kim dla wnioskującego jest osoba wskazana we wniosku (pokrewieństwo, 

powinowactwo, inne relacje);  

2. datę opuszczenia lokalu - również przybliżoną;  

3. okoliczności  towarzyszące opuszczeniu lokalu przez osobę wskazaną we wniosku, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych, które wskazują na trwałe i dobrowolne 

opuszczenie miejsca pobytu stałego/ czasowego; 

4. czy w lokalu pozostają rzeczy osobiste należące do osoby wnioskowanej  

o wymeldowanie, a jeśli tak, to jakie; 

5. czy osoba ta posiada klucze do tego lokalu;  

6. czy osoba ta uczestniczy w kosztach utrzymania lokalu (opłaty czynszu, udział 

w remontach, modernizacjach lokalu wskazanego we wniosku);  

7. komu osoba ta oświadczyła, że trwale (bez zamiaru powrotu) i dobrowolnie (z własnej 

nieprzymuszonej woli) opuszcza lokal, ewentualnie czy opuszczenie zostało 

wymuszone działaniem osób, orzeczeniem sądowym, innymi okolicznościami?  

8. adres pod którym wskazana osoba aktualnie przebywa (również  nazwę i adres 

zakładu pracy),  ewentualnie należy wskazać osoby posiadające wiedzę o adresie 

miejsca jej przebywania.    

 

                                                                                 

 ------------------------------------------------                         
                                                                                                Podanie należy podpisać czytelnie                                   


