
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności 
 

 

 O wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności, występuje się osobiście lub przez, 

ustanowionego na piśmie, pełnomocnika. 

 

Rodzaje zaświadczeń z ewidencji ludności: 
 

 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, 

 zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego, 

 zaświadczenie o adresach poprzednich (stałych, czasowych) na terenie gminy Lipno, 

 zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu osób pod danym adresem, 

 zaświadczenie o ilości  osób zameldowanych pod danym adresem. 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 

 wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności - do pobrania poniżej 

 pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika) – do pobrania poniżej 

 dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika (w przypadku działania przez 

pełnomocnika) 

 

Opłaty 

 

 opłata skarbowa w kwocie 17 zł za wydane zaświadczenie 

 opłata skarbowa w kwocie 17 zł od pełnomocnictwa 

 

uiszczona na konto nr 96 9043 1083 2832 0045 9169 0004  Gminy Lipno 

 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 

zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku). 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 
 

Zaświadczenia wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. 

Zaświadczenia wydaje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego bezpiecznym elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego wnioskodawca. 

 

Informujemy, że w przypadku potrzeby otrzymania: 

 

 informacji o braku osób zameldowanych pod danym adresem, 

 informacji o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod danym adresem 

 

należy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców ( do pobrania w 

zakładce „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców”) 

 

 



Lipno, dnia...................................................... 

............................................................................ 
(imię i nazwisko wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

........................................................................... 
(adres wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

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

Wójt Gminy Lipno 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia :(właściwe zaznaczyć X ) 

 

 o zameldowaniu na pobyt: stały/czasowy na nazwisko 

 

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

 o wymeldowaniu z pobytu: stałego/czasowego na nazwisko 

 

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

 

 o wspólnym zameldowaniu niżej wymienionych osób 

 

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

 

 

pod 

adresem.............................................................................................................................................. 

 

 o adresach poprzednich: stałych/czasowych: (wymienić adresy) 
 

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

 

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

 

Zaświadczenie potrzebne jest 

do......................................................................................................................................................... 

 

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

            

                     

        …………………………………………. 
                 (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

Załączniki: 

-pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika) 

-opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł 

-opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł 

 

 

 

 

 



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

(imię i nazwisko udzielającego pełnomocnictwo) 

 

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

(adres) 

 

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

(PESEL, nr dowodu osobistego) 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

 
Stosownie do art. 32 i 33 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejszym  

udzielam pełnomocnictwa 

..................................................................................................................................................., 
(imię, nazwisko pełnomocnika i stopień pokrewieństwa) 

 

...................................................................................................................................... …….… 

(adres) 

 

do reprezentowania mnie przed organami administracji publicznej w sprawie: 

 

otrzymania zaświadczenia z akt ewidencji ludności. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                             (podpis udzielającego  pełnomocnictwo) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2012 r. 

poz. 1282 ze zm). 

•Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty 

skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu. 

 

 

 


