
 

 

KARTA USŁUGI  SO.ELW.11 
 
 

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 

Data zatwierdzenia:   2020-03-23 Wersja 01 
Kto może załatwić 
sprawę: 

W zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań dane udostępnia się: 
 organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 
 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); 

 komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez 
nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania 
postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza; 

 państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym 
podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych 
w odrębnych przepisach; 

 Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych; 
Dane 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; 

 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. z 2019 r. poz. 162) w celu 
wydania środka identyfikacji elektronicznej. 

Miejsce załatwienia i 
osoba odpowiedzialna za 
realizację: 

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,  
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego 
Telefon: (17) 224-03-52 

Czas realizacji: Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – do 1 
miesiąca 

Wymagane dokumenty:  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców 
i rejestru PESEL wraz z załącznikami 

 pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) – w 
przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika 

 dowód zapłaty opłaty skarbowej 
Dodatkowe uzgodnienia:                                                                                                                             Brak 
Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi: 
 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego 

podpisu, wypisu lub kopii. 
Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego 
małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, 
wnukowi) lub rodzeństwu. 
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Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 
opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. 
U. poz. 2482) opłata wynosi: 
 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych na wniosek złożony w formie 

pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 
następuje nieodpłatnie dla niżej wymienionych podmiotów: 
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 sporządzania 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; 
6) 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. z 2019 r. poz. 162) w celu wydania środka 
identyfikacji elektronicznej; 
7) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 
Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny, są zwolnione 
z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 
danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. 

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub w 
kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 
lub na rachunek: 
Gmina Białobrzegi 
Bank Spółdzielczy w Łańcucie 
Nr rachunku: 66917710212002300001010001 
Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o 
opłacie skarbowej. 
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty 
należnej opłaty skarbowej. 

Tryb odwoławczy: Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji 
administracyjnej.  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy 
Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji. 
Organ, który otrzymał wniosek skierowany przez podmiot zobowiązany na 
podstawie art. 48 ustawy o ewidencji ludności (na podstawie wniosku 
uproszczonego) do korzystania z urządzeń teletransmisji danych lub w przypadku 
wykorzystania przez podmiot publiczny tzw. limitu udostępnień, odmawia, w 
drodze postanowienia, wszczęcia postępowania. 
Postanowienie jest ostateczne w administracyjnym toku instancji. Nie służy na nie 
zażalenie. 
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Podstawa prawna: 1. Art. 45, 46 i 47 ustawy z dnia 24 września 2010r. 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. poz. 2523 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za 
udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 
poz. 2482) 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1000 z późn. zm.)  

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256). 

Inne informacje:  Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące 
dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty 
potwierdzające zobowiązanie osoby, które mają być udostępnione wobec 
wnioskującego o ich udostepnienie (kopie wyroków sądowych, umów, 
wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.). 

 Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, 
dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane 
dotyczą. 

 Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej – poza 
imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i 
miejsce urodzenia, numer PESEL, serie i numer dowodu osobistego. 

 Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek  
o udostepnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu 
gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji  
o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsc zameldowania; dysponuje 
także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej. 

 W tej samej sprawie wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL może 
zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy. 

  Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być 
wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 

 Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów 
dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych 
pod jednym adresem. 

 Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu 
złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Pliki do pobrania:  Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 
 Druk opłaty skarbowej 
 Pełnomocnictwo - wzór 
 Karta Usługi SO.ELW.11 

 

 

  


