Usługa: Dane osobowe – udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców
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Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z rejestrów mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców składa się
w formie pisemnej:
- osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego (stanowisko ds. ewidencji ludności), pok.
Nr 37 (parter) lub w Biurze Obsługi Klienta (parter);
- korespondencyjnie;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając klasyfikowanego podpisu elektronicznego, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub
profilem zaufanym ePUAP.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego
stanowisko ds. ewidencji ludności
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
1. Wniosek o udostępnienie danych osobowych z rejestrów mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców na
ustalonym formularzu;
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – oryginał.
3. Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze,
dokumenty potwierdzające zobowiązania wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np.
wyrok sądowy, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienie i decyzje innych organów) lub w przypadku
powoływania się na interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane
dotyczą;

Informacje o opłatach:
1. 31 zł – opłata za udostępnienie jednostkowych danych, tj. danych dotyczących jednej osoby. Opłatę
można uiścić w punkcie kasowym lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy
w Trzebnicy, Nr rachunku: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały
działa przez pełnomocnika). Opłatę można uiścić w punkcie kasowym lub na konto bankowe Gminy
Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107.
W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania
przelewu.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki. Przed udzieleniem odpowiedzi organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie
postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
z późn. zm.).
4. Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów
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uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018
r. poz. 2523).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępniania danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we
Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Uwagi, informacje dodatkowe:
Podmioty, którym informacje udzielane są nieodpłatnie:
1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu
Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4. organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowemu;
5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Miejsce na notatki:
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
stanowisko ds. ewidencji ludności pok. nr 37 (parter)
Anna Kikut, Małgorzata Kaszuba
tel. 71 388 81 99
e-mail : anna.kikut@um.trzebnica.pl
malgorzata.kaszuba@um.trzebnica.pl
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