
URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
08-430 Żelechów, ul. Rynek 1,   tel/fax (025)7541144,

e-mail: urzad@  zelechow  .pl  , www.zelechow.pl
BS Garwolin O/Żelechów 32921000080019223920000040

Karta usługi Nr OR 14
Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców

OSOBA WŁAŚCIWA DO 
ZAŁATWIENIA  
SPRAWY

Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
pokój nr 14
tel. /25/ 754 11 38

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Załatwianie sprawy poprzez udostępnienie  danych lub wydanie  decyzji  o odmowie udostępnienia
danych.

WYMAGANE 
DOKUMENTY

1. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
2. Dowód zapłaty opłaty za udostępnienie danych.
3.  Wskazanie  (we  wniosku)  podstawy  prawnej  tj.  przepisu  prawa,  na  podstawie  którego
wnioskodawca  jest  uprawniony  do  żądania  udostępnienia  danych  innej  osoby  i  dokumenty
potwierdzające interes prawny, ewentualnie uwiarygodnienie  interesu faktycznego w uzyskaniu
danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 
4. Pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika.
5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

OPŁATY  -31 zł za udostępnienie danych jednostkowych.
 - 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

CZAS  ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

• niezwłocznie
• w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego- do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

INNE INFORMACJE

• Istnienie  interesu  prawnego  mogą  potwierdzić  między  innymi  następujące  dokumenty:
zobowiązanie  sądu  do  wskazania  danych  osoby  poszukiwanej,  dokumenty  potwierdzające
zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie
(np. dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej,
trwające postępowanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów itp.).

• Innym osobom i jednostkom organizacyjnym, które wykażą tylko interes faktyczny w otrzymaniu
danych, 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. dane rodziców, datę i miejsce urodzenia,
numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.

• Dane  jednostkowe  z  rejestru  mieszkańców  i  rejestru  PESEL  udostępnia  się  na  wniosek
zainteresowanego podmiotu,  złożony w formie pisemnej  lub  za pomocą  środków komunikacji
elektronicznej  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  17  lutego  2005r.  o  informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Przez dane jednostkowe rozumie się dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich
osób zameldowanych pod jednym adresem.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności od 1 lipca 2019 roku właściwymi organami w
zakresie  udostępniania  danych  z  rejestru  PESEL  są  wyłącznie  organy  gmin.  Wniosek  o
udostępnienie  danych  z  rejestru  PESEL można zatem złożyć  do  dowolnego organu gminy na
terenie kraju.

FORMULARZ  DO    
POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 14 oraz na stronie internetowej/BIP Urzędu Miejskiego w Żelechowie

PODSTAWA  PRAWNA

• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019r. 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.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnianie 
danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.
• Ustawa z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych.

Opracował/a: Wojciech Pawelec- Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
Zatwierdził/a: Krystyna Koryś – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
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