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Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych
Nazwa usługi:
UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przed podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
3. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną.
4. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.
5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Załączniki do wniosku:
nie dotyczy
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety,
pokój nr 10
Opłaty:
1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 PLN.
Wskazana opłata dotyczy udostępnienia danych jednej osoby.
2. Opłatę za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej
lub rynku ustala się według specjalnego wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych
opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298.).
3. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:
• Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze.
• 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 i strażom gminnym (miejskim).

Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego.
Państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom –
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach.
• Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.
4. Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia im ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
5. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,
przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
6. Opłatę za udostępnienie danych należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Kalety:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach
74 8279 1023 0202 6204 2002 0001
•
•

Termin, sposób załatwienia:
1. Udostępnienie danych następuje niezwłocznie. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje
udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach
szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
2. Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
3. Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 roku w
sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105,
poz. 667)
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za
pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z
poniższych sposobów:
1. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Dodatkowe informacje:
1. Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się, gdy są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:

1. Organom administracji publicznej, sądom, 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 i strażom gminnym (miejskim).
3. Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego.
4. Państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom –
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach.
5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.
2. Dane ze zbiorów meldunkowych mogą być udostępnione:
1. Osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny.
2. Jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych,
statystycznych, badaniach opinii publicznej lub rynku dane te zostaną poddane takiej
modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą.
3. Innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
3. Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
4. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego występuje
z żądaniem udostępnienia danych osobowych innej osoby.
Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów).
We wniosku trzeba również wskazać znane wnioskodawcy dane osoby, np. nazwisko i imię,
ostatni adres zamieszkania, miejsce urodzenia, wiek lub inne informacje dotyczące wyodrębnienia danych osoby ze zbioru.
5. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż
wskazany w tym wniosku.

