KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE, Plac Tadeusza Kościuszki 1
tel. (84) 68-21-095, fax (84) 68-21-030.
Wydanie z dnia 15.10.2019
REFERAT

NUMER

NAZWA
RSO – 13 UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z
REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

RSO

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1397)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie za udostępnienie danych z rejestrów
mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (t.j.Dz.U.z 2015 r., poz 1388)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o
udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie
danych po wykazaniu interesu faktycznego (t.j. Dz.U. z 2018., poz. 2523)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1000)
WYMAGANE DOKUMENTY:
 wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców złożony w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego za pomocą profilu zaufanego
ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu,
 dowód osobisty – w przypadku gdy wniosek w formie pisemnej składany jest osobiście,
 dowód uiszczenia opłaty,
 dowody potwierdzające interes prawny- w przypadku, gdy wnioskodawca powołuje się posiadania
interesu prawnego w uzyskaniu żądanych danych, pełnomocnictwo- jeżeli w imieniu wnioskodawcy
występuje pełnomocnik.
OPŁATY:
Opłata skarbowa 17 zł od pełnomocnictwa
Opłaty administracyjne:
31 zł od udostępnienia danych
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:
Dane udostępnia się w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi - pisemnie lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia
danych, za pośrednictwem Burmistrza Szczebrzeszyna.
INFORMACJE DODATKOWE:
Do wniosku o udostępnianie danych można dołączyć wykaz osób, których dane miałyby być udostępnione bez
konieczności sporządzania odrębnego wniosku dla każdej osoby. Opłata za udostępnienie danych pobierana
jest od każdej osoby, której dane maja być udostępnione.
NUMER

NAZWA

RSO – 13 UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z

REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

REFERAT

RSO

