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Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub 

z rejestru zamieszkania cudzoziemców 

 

Nr karty: SO-01-08 

 

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępnia organ 

gminy prowadzący te rejestry, natomiast dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy 

do praw wewnętrznych. 

 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Załącznik 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

5 października 2011r. - poz. 1450) 

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem - 

sekretariat. 

 

Opłaty: 

Opłata skarbowa za udostępnienie danych – 31zł 

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17zł 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem - Bank 

Spółdzielczy Zaleszany o/Radomyśl nad Sanem 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001  

 

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie 

niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym 

podmiotom: 

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 
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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 wywiadowi 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. 

 

Dane z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców mogą być też 

udostępnione odpłatnie: 

1)   osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 

2)   jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 

publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie 

pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; 

3)   innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny 

w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 

 

Termin załatwienia sprawy: 

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców 

uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania 

o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty 

wpływu wniosku. 

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania 

udostępnienia 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 z 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 
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lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców a ponadto należy wskazać jakie dane mają być 

udostępnione. 

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U.2015.388), 

 Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 

1282 ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2111 r. w sprawie opłat za 

udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania 

cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 ze zm.), 

 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 udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 ze zm.), 

 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 

Formularze: 

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL - Druk: 

(Załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

5 października 2011r. - poz. 1450) 

 

Tryb odwoławczy: 

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za 

pośrednictwem organu który wydał decyzję. 
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Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie 

i aktualizację karty: 

Monika Ścipień – Z-ca Kierownika USC 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 

Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 


