WZÓR PISMA

Imię i nazwisko
adres wnoszącego odwołanie

Miejscowość, dnia ………………………… 2022r.

Wojewoda Wielkopolski
Al. Niepodległości 16/18
Poznań

Odwołujący: dane osobowe, adres
Strony postępowania: dane osobowe, adresy
Organ administracji: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Adres urzędu gminy/miasta
Sygnatura akt: zaskarżonej decyzji
Odwołanie
W imieniu własnym składam odwołanie od decyzji Wójta, Burmistrza, Prezydenta
Miasta ………………………….. z dnia ………………………. 2022r. w przedmiocie wymeldowania mnie
z lokalu położonego w …………………………., przy ul. ………………………….., nr domu/lokalu ………….
i wnoszę o:
 uchylenie zaskarżonej decyzji i oddalenie wniosku o wymeldowanie, ewentualnie,
 uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Organowi I-szej Instancji do
ponownego rozpoznania.
Uzasadnienie
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Odwołujący się jest zameldowany na pobyt stały w lokalu mieszkalnym położonym w
……………, przy ul. …………….. . Z uwagi na pracę poza granicami kraju odwołujący przebywa w
tym lokalu jedynie okresowo, tj. co 2 – 3 miesiące, przez kilka, kilkanaście dni. Lokal ten
odwołujący traktuje jednak jako swoje jedyne miejsce stałego pobytu w Polsce i w przyszłości,
po zakończeniu pracy za granicą, zamierza do mieszkania tego powrócić na stałe.
Odwołującemu przysługuje udział …….. części w prawie własności przedmiotowego lokalu,
który nabył w drodze……….. (kupna, dziedziczenia, etc.), regularnie opłaca również czynsz do
wspólnoty mieszkaniowej oraz pozostałe opłaty administracyjne.
W rozpatrywanej sprawie znamienny jest konflikt odwołującego w wnioskodawcą
wymeldowania, który również jest udziałowcem spornego lokalu, nie utrzymuje jednakże z
odwołującym żadnych stosunków i nie chce zawrzeć z nim porozumienia co do sposobu
współkorzystania z lokalu, próbując wykorzystać fakt częstej nieobecności odwołującego się
do jego wymeldowania. W sprawie nie zachodzą jednakże określone w ustawie przesłanki
wymeldowania, odwołującemu przysługuje tytuł prawny do lokalu (udział w prawie
własności) i z lokalu tego zamierza w dalszym ciągu korzystać.
W opisanym stanie rzeczy wniosek o wymeldowanie odwołującego się nie zasługuje na
uwzględnienie, wnoszę zatem jak w petitum.

Załączniki:
 ewentualne dowody na poparcie odwołania,
 odpis odwołania.

Wyjaśnienia:
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej:
1. Każda osoba mająca interes prawny może złożyć wniosek o wymeldowanie, w którym
określa imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały oraz prawdopodobne
miejsce zamieszkania osoby nie przebywającej pod adresem stałego zameldowania.
2. Jeżeli nie jest znane miejsce aktualnego pobytu osoby, której wymeldowanie dotyczy,
okres nie przebywania w miejscu dotychczasowego zameldowania musi wynosić
minimalnie 6 miesięcy. Prowadzone na ten wniosek postępowanie administracyjne ma
na celu ustalenie miejsca przebywania osoby, która ma zostać wymeldowana,
względnie faktu nieprzebywania jej pod adresem, pod którym jest zameldowana.
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3. W przypadku udowodnienia przynajmniej jednego z tych faktów właściwy organ
wydaje decyzję o wymeldowaniu.
Odwołanie od decyzji w sprawie wymeldowania:
1. Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy oraz osobie, która ma zostać
wymeldowana odwołanie do właściwego wojewody. Pismo powinno zawierać dane
osobowe wnoszącego odwołanie, oznaczenie organu, który wydał decyzję, datę i
sygnaturę kwestionowanej decyzji oraz żądanie jej zmiany w całości lub w części.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w I-szej Instancji,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez stronę.
3. Stosownie do art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: KPA)
odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy jedynie, jeżeli z
odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Warto jednak
wskazać również podstawy faktyczne odwołania oraz przytoczyć okoliczności na ich
udowodnienie.
4. Odwołanie jest wolne od opłat.
5. Termin załatwienia sprawy przez organ odwoławczy, zgodnie z art. 35 § 3 KPA, wynosi
miesiąc od dnia otrzymania odwołania.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity z 2015 roku,
poz.38).

