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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 657)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz U. z 2016r. poz.
922 )
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie
danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ( t.j. Dz. U
z 2015 poz. 1388)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 roku w sprawie
określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu
interesu faktycznego (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 836 )

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych.
2. Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty
skarbowej za pełnomocnictwo.
4. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Kryteria udostępnienia danych:
1. osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w uzyskaniu danych interes prawny;
2. jednostkom organizacyjnym – jeżeli po wykorzystaniu danych w celach badawczych, statystycznych,
badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na
ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
3. innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod
warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
Podstawa prawna: art.46 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j.

Dz.U.2017 r. poz. 657)

OPŁATY:

- opłata w wysokości 31 PLN za udostępnienie danych wpłacana na konto Urzędu Miasta nr 52 8063
0001 0070 0706 5699 0002 Bank Spółdzielczy w Brańsku (wpłaty można dokonać bezpośrednio w
kasie U.M. lub w innej placówce bankowej) . Z tej opłaty zwolnione są jedynie organy administracji
publicznej, sądy, prokuratura, policja, straż graniczna, służba więzienna, WSI, żandarmeria wojskowa,
ABW, Agencja Wywiadu, straże gminne, organa kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego oraz w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w ustawach: państwowe i
komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, a także PCK w zakresie danych osób
poszukiwanych.
- opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17
PLN –( wpłaty można dokonać jw.)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.
REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. M. Kopernika Nr 1
17-100 Bielsk Podlaski
parter, pokój nr 06
tel. 85 73 18 124
e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

Wniosek o udostępnienie danych należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta
Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj:
- w poniedziałki - od 800 do 1600
- natomiast w dniach: od wtorku do piątku - od 730do 1530

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie udostępnienia danych do
Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. A. Mickiewicza Nr 3, za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

UWAGI:

Opracowała: Małgorzata Kolandryk-Sadowska
Sprawdziła: Iwona Wojtkowska
Zatwierdziła: Walentyna Jurczuk

