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Zmiana

Nazwa usługi:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 05.10.2011r. 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 2016r., poz. 836 z późniejszymi zmianami ).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych
z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2482).
4. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późniejszymi
zmianami).
5. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.,
poz.1257
z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570 z późniejszymi zmianami).
Wymagane dokumenty:



Wypełniony wniosek o udostępnienie danych określony w rozporządzeniu.
Dowód dokonania opłaty .

Opłaty:


Opłata za udostępnienie danych jednostkowych ‐ 31 zł .
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Przysusze O/ w Drzewicy: 23 9145 1011 4000 0156 2000 0025.

Przewidywany termin załatwienia sprawy
 Niezwłocznie, maksymalny termin 30 dni.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Nazwa stanowiska: podinspektor – Małgorzata Krakowiak.
 Nr pokoju: 7 /parter/
 Nr telefonu: 48 375 60 92
 Godziny pracy: 7 30 – 15 30, środy : 8 30 – 16 30.

Tryb odwoławczy:
Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych
osobowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie. Odwołanie od takiej decyzji
przysługuje do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na
ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.
Ustawa o ewidencji ludności zawiera katalog podmiotów, które zostały uprawnione z mocy
ustawy do pozyskania danych jednostkowych oraz katalog innych osób, którym mogą być
udostępnione dane, ale po spełnieniu wymogów przewidzianych ustawą.
Wniosek o udostępnienie danych można złożyć w formie pisemnej, wypełniając druk lub
w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne . Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być
wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
Miejsce na notatki:
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26‐340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22

