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KARTA INFORMACYJNA <UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU
MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL >
Podstawa prawna

1. Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.,
(t.j Dz. U z 2018 r., poz.1382 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2017, w sprawie opłat za udostępnienie danych z
rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U z
2017 r.poz. 2482)
3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2018
roku., w sprawie określenia wzorów wniosków o
udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru
PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie
danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U z
2018 r., poz. 2523)
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 26 czerwca 2019
roku., zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia
wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru
mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania
zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu
faktycznego (Dz. U z 2019 r., poz. 1212)
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm)
6.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119)
8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000 )
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek.
2. Załączenie potwierdzenia wniesionej opłaty.
3. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości (w przyp. osobistego zgłoszenia się).

Wzory dokumentów do

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

pobrania

oraz rejestru PESEL (załącznik do Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z
26 czerwca 2019 roku., zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia
wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru
PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu
interesu faktycznego (Dz. U z 2019 r., poz. 1212)

Komórka odpowiedzialna Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
za prowadzenie sprawy
Miejsce składania
dokumentów

BOK ul. Sienkiewicza 6-8
ul. Kopernika 2, pok.6

Termin załatwienia sprawy do 30 dni
Opłaty

 31 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu –
BANK PKO BP SA 42 1020 3668 0000 5802 0430
0869
 17 zł opłata skarbowa za pełnomocnictwo ( jeżeli jest
dołączone do wniosku i nie opłacone) płatne na konto
Urzędu Miejskiego: BANK PKO BP SA 52 1020 3668
0000 5102 0430 0935.
Wpłat gotówkowych bez prowizji bankowej można dokonywać
w punkcie kasowym przy ul. Sienkiewicza 6-8 lub w Banku
PKO BP przy ul. Bolesława Chrobrego 9

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od wydanej decyzji o odmowie
udostępnienia danych osobowych do Wojewody Dolnośląskiego
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Informacje dodatkowe

Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL , w zakresie
niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się
podmiotom wymienionym w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy o
ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r., na jednorazowy
wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, jeżeli wykażą w tym interes
prawny; innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one
interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których
dane dotyczą.
Dowodem posiadania interesu prawnego mogą być:
- wezwania sądu, prokuratury, komornika i innych organów
państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych
- wyroki sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy
się z koniecznością posiadania danych.
Ważne !
Dane z rejestru PESEL udostępniają wyłącznie organy
gmin. Jest to czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o
dane z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie
gminy.
Wnioskując ponownie o dane jednostkowe w tej
samej sprawie wniosek może być złożony wyłącznie do
organu gminy, który prowadził sprawę po raz pierwszy !
Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie
posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której

uzyskały dostęp do rejestru PESEL/rejestrów mieszkańców
za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku
kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300
danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych
jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów
mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością
miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie
wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r.,
natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy
rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.
W sytuacji wykorzystania ustawowo określonego limitu i
skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie
wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji, a
postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia
o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania
kolejnych danych jednostkowych już po wykorzystaniu limitu,
podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne
informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać
wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem
teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się
limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co
każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia nowego
roku. Organem właściwym w sprawach teletransmisji danych z
rejestru PESEL jest Ministerstwo Cyfryzacji (Departament
Systemów Państwowych).
Z dniem 1 stycznia 2019 r. podmioty publiczne posiadające
decyzję teletransmisyjną nie są uprawnione do uzyskiwania
danych w tzw. trybie wnioskowym. Natomiast zgodnie z art.
47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności organ odmawia, w
drodze postanowienia, wszczęcia postępowania w sytuacji, gdy
wniosek został złożony przez podmiot zobowiązany do
korzystania z urządzeń teletransmisji danych.

