Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21 • 44-100 Gliwice

Wydział Spraw Obywatelskich
Mocodawca

……………..…………………………………………………
(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

Adres
zamieszkania
mocodawcy

…………………..……………………………………………
(ulica, nr domu / nr lokalu)

…………………..……………………………………………
(kod pocztowy, miasto)

Dane dowodu
osobistego
mocodawcy

………………………..………………………………………
(seria, nr dowodu osobistego)

PESEL …………………………………...

1

NIP …………………………………

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
Stosownie do dyspozycji art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejszym
upoważniam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
(imię i nazwisko pełnomocnika, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
(adres zamieszkania pełnomocnika)

do reprezentowania mnie w sprawie meldunkowej:



Zameldowanie na pobyt stały/czasowy 2 w Gliwicach, ul. ..……………………………………………………………………………...



Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego2 w Gliwicach, ul. ……………………………………………..………………………….



Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP/powrotu z wyjazdu poza granice RP2:...............................................................................
(adres do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu)

Niniejsze pełnomocnictwo zachowuje ważność do dnia: ………………………………………………………....

Data ……………………….……………….

……………………….……………….
czytelny podpis mocodawcy

Art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.): pełnomocnikiem strony może być osoba
fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, organ administracji
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie:
17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Gliwicach przed dołączeniem
pełnomocnictwa do akt sprawy – nr rachunku: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055.
Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu – wykaz stawek
oraz zwolnień, a także więcej informacji o opłacie skarbowej można pobrać na stronie internetowej: www.gliwice.eu (Wirtualne Biuro Obsługi / KARTY USŁUG
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH / Wydział Podatków i Opłat / Opłata skarbowa)

1

pola NIP nie wypełniają: -osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, -osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2
Niepotrzebne skreślić
Wydział Spraw Obywatelskich
32 238-54-34
tel.
faks
32 238-55-13
e-mail so@um.gliwice.pl

Wirtualne Biuro Obsługi
http://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi
SO.20.7
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