
.............................................. 
(miejscowość i data) 

PEŁNOMOCNICTWO 

Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................  
(imię i nazwisko oraz Numer PESEL ) 

zamieszkały/a...................................................................................................... 
(adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
  

legitymujący/a się.......................................................seria i nr ............................. 
(rodzaj dokumentu tożsamości )  

upoważniam Pana/Panią........................................................................................ 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

zamieszkałego/łą.................................................................................................. 
(adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

legitymującego/cą się..................................................seria i nr............................. 
(rodzaj dokumentu tożsamości )  

do działania w moim imieniu przed organami administracji publicznej w sprawie 

(proszę wpisać zakres dokonywanej czynności)*: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                .................................................................... 

(podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) 

Przykładowy zakres dokonywanych czynności: 

• Zameldowania na pobyt stały / zameldowania na pobyt czasowy; 
• Wymeldowania z pobytu stałego / wymeldowania z pobytu czasowego; 
• Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy; 
• Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP na pobyt stały; 
• Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy; 
• Pobrania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały / na pobyt czasowy; 
• Pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego / z pobytu czasowego; 
• Pobrania zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu 

Pouczenie:  
Zgodnie z art. 32 KPA pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.  
Zgodnie z art. 33 § 3 KPA pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis 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)   
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo 

udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.  
Za dokonanie czynności meldunkowych przez pełnomocnika nie jest pobierana opłata. 
Opłata skarbowa  w wysokości 17zł. pobierana jest za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy 
oraz za zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu lub za kolejne zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały ( pierwsze zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest bezpłatnie przy dokonywaniu 
zameldowania).  
Opłata skarbowa winna być wniesiona przez mocodawcę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym 
Dworze Mazowieckim 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001   lub bezpośrednio w punkcie kasowym  w Urzędzie 
Miejskim na parterze budynku pok. Nr 7. 
 
 


