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KI.SO-01 Karta informacyjna 
Wersja nr 3 

z dnia 

15.04.2016r. 

 

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, 

rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 

I Podstawa prawna 

o Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., 

poz. 217 z późn. zm.). 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 783 z późn. zm.). 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

października 2011 r. 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 z późn. zm.). 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie 

opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów 

zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015, poz. 

1388). 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

o Referat Oświaty i Obsługi Interesantów 

Pokój Nr 1 

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl  

 

III Wymagane wnioski 

 

o Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, 

rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 

IV Wymagane załączniki 

1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL”. 

Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu 

mailto:usc@krasnystaw.ug.gov.pl


 

 

Karta Informacyjna KI. SO – 01 
Wersja nr 3 z dnia 15-04-2016 r. 
Zameldowania i wymeldowania 

elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

(podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem 

zaufanym). Dane te są przekazywane, w zależności od żądania 

wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów 

dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób 

zameldowanych pod jednym adresem. 
2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę 

reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na 

piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. 

Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być 

uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem 

zaufanym. 

3. Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego:  

a. w przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca 

jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na 

podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia 

danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty 

potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na 

posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, 

postępowanie sądowe np. w sprawie nabycia spadku, 

b. w przypadku powoływania się na interes faktyczny organ gminy 

udostępnia dane osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią one 

interes w otrzymaniu tych danych i za zgodą osób, których dane 

dotyczą. (W takim przypadku organ administracji publicznej 

prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody 

na udostępnienie danych Wójt Gminy Krasnystaw wydaje decyzję 

administracyjną o odmowie udostępnienia danych. Od decyzji służy 

odwołanie). 

4. Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty za udostępnienie 

danych jednostkowych z rejestru mieszkańców. 

5. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, 

potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

6. W sprawach, w których wnioskodawca wykazuje interes faktyczny w 

otrzymaniu danych dodatkowo potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej, 

dokonane na rachunek bankowy. 

V Dokumenty do wglądu 

 

o Wypełniony wniosek, 

o Dowód osobisty  lub ważny paszport, 

o W przypadku  działania przez pełnomocnika dodatkowo: 

– oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, 

– dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. 
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VI Termin załatwienia sprawy 

o 14 dni, a w sprawach wymagających dokonania dodatkowych ustaleń -  

do 30 dni. 

VII Opłaty 
 

o Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, 

rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL - 31 zł 
Opłatę za udostępnienie danych uiszcza się na konto: Urzędu Gminy Krasnystaw 

nr 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 (BS w Krasnymstawie); do podania 

należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty 
 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności (Dz. U. z 2010 r., poz. 217 poz. 1427) osoby i jednostki 

organizacyjne są zwolnione z opłat za udostępnienie danych z rejestrów 

mieszkańców oraz rejestru PESEL w przypadku udostępnienia danych 

niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. 
 

o Opłata skarbowa:  
a. za decyzję - 10 zł 

jest uiszczana dodatkowo przez wnioskodawcę, który wskazuje we 

wniosku interes faktyczny w otrzymaniu danych, 

b. za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł  

jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu 

wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 

Opłatę za decyzję lub pełnomocnictwo należy wpłacić na konto:  
Urzędu Gminy Krasnystaw nr 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 (BS w 

Krasnymstawie); 

VIII Tryb odwołania 

 

o  Stronie przysługuje prawo odwołania od decyzji w sprawie odmowy 

udostępnienia danych osobowych w terminie 14 dni do Wojewody 

Lubelskiego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. 

IX Uwagi 

o Na wniosek wnioskodawcy, organ gminy udostępnia jednostkowe dane 

osobowe z rejestrów mieszkańców. Wniosek może zostać złożony  

w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem 

zaufanym). Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna,  

a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.  

 

Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie 

pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 
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Organ gminy udostępnia dane podmiotom, jeżeli:  

1. dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań,  

2. wykażą interes prawny w pozyskaniu danych,  

3. uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą 

osób, których dane dotyczą.  

 
Opracował 

 

Tomasz Szymański 

Sprawdziła 

 

Beata Hartanowicz 

Zatwierdził 

 

 

Janusz Korczyński 

 


