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01/SO

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Miejsce
załatwienia

sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich
Marzena Kurowska – inspektor d/s ewidencji ludności
pokój nr 110 – I piętro, tel. (34) 3575100 wew. 39
godziny pracy: poniedziałek – 8.00-17.00
                      wtorek – czwartek – 7.30-15.30
                      piątek 7.30- 14.30

Wymagane
dokumenty:

-  wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru
    PESEL
-  wezwanie sądowe, decyzja, postanowienie innego organu, tytuły wykonawcze uprawniające do
  otrzymania  żądanych  danych  (w  przypadku,  gdy  żądanie  udostępnienia  danych  nie  wynika  wprost  
   z przepisów prawa materialnego)
-  pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik)
-  dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu, w przypadku osoby fizycznej
   ubiegającej się o udostępnienie danych)
-  dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych
-  dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Opłaty:

- 31,00zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych

* opłata w kasie Urzędu Miejskiego na kwit lub na rachunek bankowy: BS Leśnica O/ D-ń nr 89 8907
  1047 2005 4000 0765 0011 (w rubryce tytułem wpisać „za udostępnienie danych osobowych”)

  Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom (jeżeli są    
  niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań):
- 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, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum
  Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
- komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie
  niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w  odrębnych przepisach,
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

 Osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych osoby zmarłej  
 niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnianie  
 danych jednostkowych.  

- 17,00zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez
 pełnomocnika)

* opłata w kasie Urzędu Miejskiego na kwit lub na rachunek bankowy: BS Leśnica O/ D-ń nr 89 8907
  1047 2005 4000 0765 0011 (w rubryce tytułem wpisać „za pełnomocnictwo”)

 Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi,  
 wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin
załatwienia

sprawy:

Do 7 dni od daty złożenia podania

Tryb
odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego
za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa
prawna: - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze
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zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie

danych  z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r. poz. 2482)
-  Rozporządzenie MSWiA z dnia 05 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków
   o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL  
  oraz trybu uzyskania zgody za udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016r.

poz. 836 ze zm.)
-  Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(Dz. U z 2017r. poz. 570 ze zm.)

Informacje
dodatkowe:

Wnosząc o udostępnienie danych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze
żądanych informacji oraz wskazać zakres żądanych informacji.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób
zameldowanych pod jednym adresem.

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa
materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć
dokumenty potwierdzające ten interes.

W  przypadku  wskazania  we  wniosku  interesu  faktycznego,  organ  właściwy  do  udostępnienia  danych
występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego
się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika
do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wniosek  można  złożyć  bezpośrednio  w  urzędzie,  przesłać  pocztą  lub  przekazać  w  formie  dokumentu
elektronicznego  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej,  na  zasadach  określonych  
w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.).

Formularze
wniosków
i druki do
pobrania:

Wniosek  o  udostępnienie  danych  jednostkowych  z  rejestru  mieszkańców,  rejestru  zamieszkania
cudzoziemców, rejestru PESEL można pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich tut. Urzędu – pokój nr 110,
bądź skorzystać z załączonego poniżej wzoru wniosku.

Opracował(a): Marzena Kurowska – inspektor ds. ewidencji ludności, dn. 03.01.2019r.
Aktualizował(a): Marzena Kurowska – inspektor ds. ewidencji ludności, dn. 03.01.2019r.
Zatwierdził(a): Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, dn. 03.01.2019r.


