UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
ORAZ REJESTRU PESEL
Dane z rejestru mieszkańców udostępnia organ gminy prowadzący ten rejestr.
Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy.
Wniosek w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu
dowolnej gminy.
Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL mogą być udostępnione:
• 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,
W przypadku wniosku o udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych, badania
opinii publicznej lub rynku, dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw
informatyzacji, a dane z rejestru mieszkańców organ gminy prowadzący ten rejestr.
Dane jednostkowe udostępniane są na wniosek złożony:
• w formie pisemnej,
• w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion
i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem
UZYSKAĆ DANE JEDNOSTKOWE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ
REJESTRU PESEL MOGĄ:
• osoba lub jednostka organizacyjna,
• pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU
MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
2. Dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania danych – kserokopia, oryginał
do wglądu.
Dokumentem potwierdzającym interes prawny mogą być w szczególności:
o

wezwania sądowe,

o

wezwania komornicze,

o

wezwania do zapłaty,

o

umowy,

o

faktury,

o

wyroki sądowe.

Dokumenty te są wymagane jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisów prawa.
3. Dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców
oraz rejestru PESEL.
4. Pełnomocnictwo.
Jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz opłata
skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa.
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców wynosi 31,00 zł.
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych
jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
W przypadku udostępnienia danych w celach badawczych, statystycznych, badania opinii
publicznej lub rynku opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania. Dowód uiszczenia opłaty odpowiednio – załącza się do złożonego wniosku albo
przekazuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.
Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych należy uiścić w urzędzie lub przelewem
na rachunek bankowy: Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, Nr konta

- 26 8460 0008 2002 0005 8825 0005, tytułem: „opłata za udostępnienie danych
jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL oraz dane osoby składającej
wniosek”.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17,00 zł (od każdego stosunku
pełnomocnictwa).
Opłaty

należy

dokonać

przed

dołączeniem

pełnomocnictwa

do

akt

sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach tutejszego urzędu lub
na rachunek bankowy: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice nr konta 53 8460 0008 2002 0005 8825 0004, tytułem: „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1397).
2. 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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.
z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

