
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych 

 

Wymagane dokumenty: 

 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów 

Osobistych 

 dowód opłaty skarbowej za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze 

Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31 zł za dane dotyczące 

jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby 

 pełnomocnictwo szczególne, w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do 

reprezentowania w sprawie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz 

dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (w przypadku działania 

przez pełnomocnika) 

 dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, 

wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy 

osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, 

wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów) 

 

Złożenie wniosku drogą elektroniczną. 

 

Przez platformę ePUAP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być opatrzony  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Sposób załatwienia sprawy: 

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych. 

 

Termin załatwienia sprawy: 

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 30 dni. 

 

Opłaty: 

 opłata za udostępnienie danych zgormadzonych w Rejestrze dowodów Osobistych w 

trybie jednostkowym wynosi 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane 

dotyczące jednej osoby 

 opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 

zł 

 



Tryb odwoławczy: 

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od 

decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w 

Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji. 

 

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach, Oddział w Radomyślu nad Sanem, 

nr: 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001,  z zaznaczeniem w tytule „Opłata za udostępnienie 

danych” lub „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. 

 

 

Kontakt: 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem 

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja Ludności 

ul. Rynek Duży 7 

37-455 Radomyśl nad Sanem 

pokój nr 3 (parter) 

tel.: 15 845 42 31, 15 845 43 42 

e-mail: usc@radomysl.pl, dowodyosobiste@radomysl.pl  
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