KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Siedlce

URZĄD GMINY SIEDLCE
UL. ASŁANOWICZA 10; 08-110 SIEDLCE

NADANIE NUMERU PESEL OSOBIE OBOWIĄZANEJ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH
PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
Podstawa prawna:




Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany
numeru PESEL (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1984)

Wymagane dokumenty:
Wniosek składa się na załączonym formularzu i powinien zawierać:

•

Wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację
potwierdzającą dane zawarte we wniosku.

• Dokumentację potwierdzającą dane wskazane we wniosku.
Sposób załatwienia sprawy:
Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli
wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich usunięcia w ciągu 7 dni – nieusunięcie
braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Opłaty:
1.
2.

3.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Opłata skarbowa:

za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom,
dziadkom i rodzeństwu.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siedlce
(aktualny numer rachunku bankowego znajduje się na stronie internetowej www.gminasiedlce.pl)

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:
Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje numer PESEL niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych danych.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Nr pokoju: 14 - I piętro
Nr tel./fax: tel. (25)63277 31 w. 13, fax (25) 63236 30
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 18.00
Tryb odwoławczy: BRAK
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Uwagi:
1.

Formularz można pobrać w pokoju numer 14, wzór na stronie www.gminasiedlce.pl

2.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do
czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy
(jeden z rodziców).
Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów
prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Urząd Gminy Siedlce jest
właściwy do przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub
czasowy na terenie Gminy Siedlce lub braku miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę na
terenie Gminy Siedlce.
Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie.

3.

4.

