PEŁNOMOCNICTWO1
Ja niżej podpisany/a ………………………………………….….................................…………………..
(imię i nazwisko)

data i miejsce urodzenia…………………………….………...…..PESEL……………………………………………………………
imiona rodziców……………..……..............……………..........................................................................………………………..
legitymujący/a się dowodem osobistym ………….....………………........................................................….……………………
(seria i numer dokumentu tożsamości)

zameldowany/a na pobyt stały pod adresem ……………………………………………………...……………...……………….....
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
(miejscowość, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu)

udzielam pełnomocnictwa Panu/i ……………….…….....................………………....................................…………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującego/ej się dowodem osobistym …............................................................………………........….…………………..
(seria i numer dokumentu tożsamości)

wydanym przez …………..…...........................….…..……..........…….....stopień pokrewieństwa ………………….……..……
do reprezentowania mnie w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w sprawie :

□

zameldowania na pobyt stały w ……………………………………………………………………………….…………..………………….

ul. ……….……………….……………….………………………..………………..………. nr domu ………........… nr lokalu …...…….………….

□

zameldowania na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy w ………………………………………..………………….…………

ul. ……….…………….…………….……………………………………………………… nr domu……..………..… nr lokalu………..……………

□

wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w ………………….…………..……………..…….…………………….

ul. ……….…………….…………….……………………….…………………..…………… nr domu……..……..… nr lokalu………………..……

□

wymeldowania

z

miejsca

pobytu

czasowego

trwającego

powyżej

3

miesięcy

w ………….……...……… ul. ……….………………………………………………………………. nr domu……..……… nr lokalu………..…….

□

zgłoszenia wyjazdu poza granice RP

na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenia powrotu z tego wyjazdu

……………………………….……………………………………………………………………………………………………..………………………
(nazwa kraju)

□ odebrania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy
Powyższe dotyczy także moich nieletnich dzieci.……………………………………………………………………...……………..
(imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci)

….………………………………………..………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje złożenie formularza meldunkowego oraz odebranie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały / czasowy*.

……....................................…
(miejscowość, data)

…………….……..........................................
(własnoręczny, czytelny podpis udzielającego pełnomocnictwa)

* zaznaczyć właściwe wpisując „ X “, niepotrzebne skreślić

UWAGA - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu należy zaznaczyć
właściwe pola.
1

Pouczenie:

1. Zgodnie z art.33 § 1 KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz.256) pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych.
2. Zgodnie z art.33 § 3 KPA pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
3. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wpis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r.,poz.1546) - zwolnienie z opłaty: małżonek,wstępni, zstępni.

