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SO/008 
 

Wydanie 1 

z dnia 

25.01.2013 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI,  

ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH 

DOWODÓW OSOBISTYCH 

I. Wymagane wnioski: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru 

PESEL oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – F-SO/10 . 

II. Wymagane załączniki: Potwierdzenie dokonania wpłaty.  

III. Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.  

IV. Opłaty: Opłata za udostępnianie danych wpłacona na rachunek Urzędu w wysokości     

31,00 zł. 

Opłatę skarbową wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy  

w Nasielsku nr 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002.  

V. Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak najpóźniej w terminie miesiąca.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 211 

(II piętro), tel. (23) 69-33-110.  

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich. 

VIII. Tryb odwoławczy: W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody 

Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Nasielska w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji.  

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji 

ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 

osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353), 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości 

opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych  

i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji 

wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat 

(Dz. U. Nr 207, poz. 1298). 

XI. Uwagi: Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać interes prawny upoważniający  

do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby – jeśli żądanie nie wynika 

wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania 

danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych 

osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów).  
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