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Wymagane dokumenty: 

1) Wniosek zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ponad 6 miesięcy lub powrotu  

z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej ponad 6 miesięcy złożony na urzędowym formularzu 

udostępnionym w Urzędzie Gminy 

2) Dowód osobisty. 

3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa nie podlegającego zwolnieniu 

z tej opłaty). 

Opłaty: 
Od czynności zgłoszenia wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub powrotu z wyjazdu poza granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej opłat nie pobiera się; w przypadku udzielenia pełnomocnictwa  

do dokonania czynności zgłoszenia wyjazdu lub powrotu - opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy 

wnieść na konto Urzędu Gminy (nie pobiera się opłat za udzielenie pełnomocnictwa w przypadkach 

przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej). 

Dział/ osoba odpowiedzialna: 
Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 20,  

tel. (0-22) 782-88-32,  

e-mail: so@serock.pl. 

Termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: 
- 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.:Dz. U. z 2015 r. poz. 388 ze zm.). 

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ). 

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

4) 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 (t.j.:Dz. U.z2015 r. poz. 1852). 

Uwagi: 
Zgłoszenia wyjazdu poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub powrotu z wyjazdu poza granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem 

udzielonym w formie, o której mowa w art.33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po okazaniu przez 

http://www.serock.pl/


  

pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu 

pozwalającego na ustalenie tożsamości. 

Załączniki: 
Druki wniosków do pobrania w pokoju nr 20, bądź do pobrania ze strony internetowej Urzędu (formularz 

„Zgłoszenie Wyjazdy Poza Granice Rzeczypospolitej Polski”). 


