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KARTA USŁUGI BEL/09 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW                                  
ORAZ Z REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW 

Podstawa prawna   -Ustawa z dnia 24 września 2010  r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. Poz. 388          

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                             

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

z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru pesel oraz 

trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego           

(Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450), 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za 

udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania 

cudzoziemców oraz rejestrów pesel (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153). 

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 rejestru mieszkańców, rejestru 

zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel. 

2.Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej - oryginał. 

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: 

- organom administracji publicznej, sądom, 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 

–w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych                             

w odrębnych przepisach, 

- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych. 

   Podmioty, którym informacje udzielane są odpłatnie: 

- 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 dotyczą, 
- innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny              

w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 
 Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion             

i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. 
Formularze do 

 pobrania 

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru 

zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel. 

Opracował: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


