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UL. ASŁANOWICZA 10; 08-110 SIEDLCE

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY SIEDLCE LUB
Z REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW W GMINIE SIEDLCE
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 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych
z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (t.j. Dz. U. z 2015r.
poz. 1388)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2011 r. w sprawie określenia
wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnianie danych po wykazaniu interesu
faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.)
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23)

Wymagane dokumenty:
1.

Wypełniony formularz wniosku,

2.

Wskazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów
świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych – oryginały do wglądu),

3.
4.

Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu
danych,
Dowód dokonania opłaty.

Sposób załatwienia sprawy:
Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępniania danych
(wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania
udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes.
Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie
sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku w prowadzonym postępowaniem sądowym lub
komorniczym) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego – wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu
danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze
mieszkańców Gminy Siedlce lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Gminie Siedlce a ponadto należy
wskazać jakie dane mają być udostępnione.
Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Opłaty:
1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób
zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Siedlce lub w rejestrze
zamieszkania cudzoziemców Gminy Siedlce wynosi – 31,00 zł
2. 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:
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców Gminy Siedlce lub gdy z rejestru zamieszkania
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cudzoziemców w Gminie Siedlce uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu
zapytania o informację o danych z ww. rejestrów – w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Nr pokoju: 14 - I piętro
Nr tel./fax:.(25)6327731 w.13, fax (25) 6323630
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 18.00
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlce, w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Formularz można pobrać w pokoju numer 14, wzór na stronie www.gminasiedlce.pl

