KARTA USŁUGI
w sprawie: uzyskania informacji adresowej i udostępnianie danych osobowych

Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200

SO.0143.6.2018.MT
Opracował/a:
Monika Tanas
29.01.2018r.

tel. 77 418 14 81 ( centrala)
fax. 77 418 22 30
www.kluczbork.eu

data

podpis

Zatwierdził/a:
Wojciech Smolnik
30.01.2018r.
data

podpis

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY :
Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych
Ewidencja Ludności
Pokój 122
tel. : 77 418 14 81 wew. 250
INFORMACJE:
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności – (wzór w załączniku)
2. Załączniki :


dokument pozwalający na stwierdzenie interesu prawnego lub faktycznego,

osoby, jednostki organizacyjnej, ubiegającej się o udzielenie informacji,


dowód wpłaty.

3. Do wglądu : dokument stwierdzający tożsamość.

Sposób załatwienia sprawy:
1. Wypełnić i złożyć wniosek
 osobiście
 listownie.
2. Odebrać informację
 osobiście
 listownie

OPŁATY:
31 zł – za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym
17 zł – za udzielenie pełnomocnictwa osobie wyznaczonej przez wnioskodawcę
Bez opłat – w przypadku podmiotów uprawnionych według ustawy o ewidencji ludności.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - ( zazwyczaj sprawy są załatwiane
bez zbędnej zwłoki).
TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego
w Kluczborku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia
informacji.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397
z późn.zm.).
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za
udostępnianie

danych

z rejestrów

( Dz. U z 2017r. poz 2482 ).

mieszkańców

oraz

rejestru

PESEL

3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. 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 (Dz. U. z 2018r., poz. 2523).
WZÓR DRUKÓW:

1. Załącznik nr 1

UWAGI DODATKOWE:

Wersja:2

29.01.2018r.

MT

