Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Sienkiewicza 11
26-021 Daleszyce
Tel.: (41) 317-16-94
Fax: (41) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Karta usługi
Nazwa usługi:

Ewidencja ludności - udostępnienie danych jednostkowych
z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i danych
jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz
dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Jednostka świadcząca
usługi:

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Sienkiewicza 11 26-021 Daleszyce
Tel.: (41) 317-16-94
Fax: (41) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Godziny pracy urzędu
Miejsce świadczenia usługi:

Poniedziałek - Piątek: 730 – 1530
•

Wydział Administracji i Rozwoju,
Ewidencja Ludności, parter pokój nr 9,
tel.: (41) 317-16-94 wew. 129, 128

•

Termin załatwienia
sprawy:

•

https://obywatel.gov.pl (dotyczy osób posiadających ważny
kwalifikowany
podpis
elektroniczny
lub
podpis
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).
Bez zbędnej zwłoki.

Udostępnienie danych oraz decyzje wydawane są w terminie
•
30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

• Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie można złożyć
w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności,
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych,
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych
z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania
zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu
faktycznego,
• Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
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oraz rejestru PESEL,
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
• Rozporządzenie
i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie
określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych
z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z
dowodami osobistymi,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z Rejestru
Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi,
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

•

poprawnie wypełniony wniosek,

•

dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu przez
wnioskodawcę danych z rejestru mieszkańców, rejestru
PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji
związanej z dowodami osobistymi,

•

dowód uiszczenia opłaty
za
jednostkowych w kwocie 31,00 zł,

•

pełnomocnictwo,
pełnomocnika,

•

dowód uiszczenia opłaty skarbowej
pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł,

jeżeli

udostępnienie danych

Wnioskodawca

działa

za

przez

złożenie

• Opłata za udostępnienie:

Opłaty:

• jednostkowych danych osobom, jednostkom organizacyjnym
i innym podmiotom - wynosi 31,00 zł,
• dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym –
wynosi 31,00 zł,
•

Opłatę należy wpłacić kartą / gotówką na miejscu w kasie pokój nr 23 lub przelewem na rachunek bankowy – Urząd
Miasta i Gminy Daleszyce: Bank Spółdzielczy DaleszyceGórno
nr konta: 55 8485 0009 0000 0130 2000 0004
W przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w
formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
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elektronicznej, dowód dokonania powyższej opłaty należy
dołączyć do wniosku.

Dokumenty do wglądu:
Uwagi:

•

Osoby i jednostki organizacyjne są zwolnione z opłat w
przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz
rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia
aktu poświadczenia dziedziczenia.

•

Nieodpłatnie podmiotom o których mowa w art..53 pkt..1
u.e.l. i art..72 ust..2 pkt..2 u.d.o.

•

Dokument tożsamości: dowód osobisty lub ważny paszport

•

Dane z rejestru dowodów osobistych, rejestrów
mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców,
dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w
zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań,
udostępnia się następującym podmiotom:
- organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
- Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu
Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym
(miejskim);
- komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do
prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
- organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
- państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym
oraz innym podmiotom - zakresie niezbędnym do realizacji
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób
poszukiwanych.
Dane, o których mowa, mogą być udostępnione:

• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym
interes prawny,
• jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych,
statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po
wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji,
która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane
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dotyczą;
• nnym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą
interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem
uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
•

Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie danych następuje
w trybie:
Wykazania
interesu
prawnego
W przypadku powoływania się na interes prawny
Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa
materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do
żądania udostępnienia danych innej osoby i załączyć
dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu
prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące
dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze,
dokumenty
potwierdzające
zobowiązanie
wobec
wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
Wykazania interesu faktycznego
Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega
na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej
wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje
o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych
danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną
wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje
wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę
zainteresowaną.
W przypadku nie uzyskania zgody
osoby
poszukiwanej,
wydawana
jest
decyzja
administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych
danych.

Wzory wniosków:

•

Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta lub do
pobrania na stronie bip.daleszyce.pl oraz www.msw.gov.pl

