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KARTA USŁUGI BEL/12 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH 

Podstawa prawna   -Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167, 

poz.1131 z późn. zm.), 

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                

(Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.), 

  -Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628         

z późn. zm.). 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                             

7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych  

z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi           

(Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452), 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za 

udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej                 

z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012, poz. 75). 

Komórka 
odpowiedzialna 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych -BEL 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - BEL 

 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wniosek o udostępnienie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej 

osobiście lub korespondencyjnie lub 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. Dane udostępnia się w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego. Odmowa udzielenia danych osobowych następuje                 

w drodze decyzji administracyjnej.  

Wymagane 
dokumenty 

1.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z  z rejestru dowodów osobistych 

oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. 

2.Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – oryginał. 
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane 
dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby. 

Opłaty Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych wynosi 31 zł. 
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa gdy strona działa przez pełnomocnika – 

17 zł. 
Czas załatwienia 
sprawy 

Do 30 dni. 

 

Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w ciągu 14 dni           

od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej. 

Inne informacje Podmioty, którym informacje udzielane są nieodpłatnie: 

- organy prokuratury,organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef 

Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy 



Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego biura 

Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad 

skarbowy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, organy informacji 

finansowej, sądy. 

Podmioty, którym informacje udzielane są odpłatnie: 

- podmioty jeżeli wykażą w tym interes prawny lub interes faktyczny w otrzymaniu 

danych, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane 

dotyczą. 
Formularze do 

 pobrania 

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru rejestru dowodów 

osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.  

Opracował: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 

 

 

 


