KARTA USŁUGI – WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU
MIESZKAŃCÓW
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Sprawa prowadzona przez: stanowisko ds.
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
ewidencji ludności
89-320 Wysoka
Karta Usług nr EL/12
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z
2019 r., poz. 1397);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. poz. 1000 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie 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. poz. 2523 ze zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru
PESEL (Dz. U. poz. 2482).
Wymagane
dokumenty:

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru
mieszkańców oraz rejestru PESEL;
- dokument potwierdzający interes prawny (np. wezwanie sądowe,
wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie
wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione
takie jak wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, wezwania
przedsądowe wraz z potwierdzeniem braku odbioru, postanowienia
i decyzje innych organów);
- potwierdzenie dokonania opłaty za udostępnienie danych;
- pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawca działa za
pośrednictwem pełnomocnika;
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

- 31,00 opłata za udostępnienie danych;
- 17,00 opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Opłacie nie podlegają
pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom,
wnukom i rodzeństwu.
Wymaganą opłatę za udostępnienie danych oraz opłatę skarbową
należy wnieść przy składaniu wniosku: - w kasie Urzędu Miasta i
Gminy (II piętro w budynku Urzędu) lub
- na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka w Banku Spółdzielczym
Wysoka Nr: 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.
Dowody uiszczenia opłat należy dołączyć do wniosku.

Miejsce złożenia
dokumentów:

Stanowisko Ewidencji Ludności – biuro nr 12 (I piętro budynku)
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500

Godziny pracy:

Miejsce załatwienia
sprawy:
Kontakt:

Termin załatwienia
sprawy:
Tryb odwoławczy:

Inne informacje:

Stanowisko Ewidencji Ludności – biuro nr 12 (I piętro budynku)
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,
tel. +48(67) 2871004 wewn. 40, 2871812, fax +48(67) 2871080
email: ewidencja@gminawysoka.pl
- do 30 dni od złożenia wniosku.
Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych przysługuje
odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.
Dane z rejestru Pesel oraz rejestrów mieszkańców, w zakresie
niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się
(nieodpłatnie) następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie
Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie
Wywiadu
Wojskowego,
Służbie
Celno-Skarbowej,
Żandarmerii
Wojskowej,
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony
Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom
wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym
do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub
zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o
zabezpieczeniu spadku lub sporządzenia spisu inwentarza;
4) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym
oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach;
5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób
poszukiwanych.
Podmiotom wymienionym powyżej udostępnia się dane jeżeli w
roku poprzedzającym złożenie wniosku wnioskowały o
udostępnienie danych z rejestru mieszkańców w liczbie
nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych.
Dane z rejestru Pesel oraz rejestrów mieszkańców mogą być także
udostępnianie (odpłatnie):
1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym
interes prawny;
2) 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;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą
interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem
uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
Dane z rejestru Pesel oraz rejestrów mieszkańców mogą być także
udostępnianie (nieodpłatnie) podmiotom odpowiedzialnym za
system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym
środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji
elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z
2018 r., poz. 650 i 1544) w celu wydania środka identyfikacji
elektronicznej.
Dane jednostkowe udostępnia się wyżej wymienionym podmiotom
na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub 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. Dane te są przekazywane, w zależności od
żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego
2005 r. i informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie
wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w
tym wniosku. Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze
decyzji udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli wniosek nie
spełnia warunków określonych wyżej. Ponadto organ odmawia
wszczęcia postępowania, w drodze postanowienia, podmiotom
zobowiązanym na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o ewidencji
ludności do korzystania z urządzeń teletransmisji danych.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów
mieszkańców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich
osób zameldowanych pod jednym adresem.

