URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RE-I

UDZIELANIE INFORMACJI O DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
ORAZ REJESTRU PESEL:
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE z 2016 r., L 119/1),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 256
z późn. zm.),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
- rozorządzenie 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 2018 r. poz. 2523),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych
z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL”(COM-RE-1),
"Uproszczony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
za pomocą urządzeń teletransmisji danych” - (COM-RE-2),
” Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji
danych w drodze weryfikacji”- (COM-RE-3).
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów
świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych – oryginały do wglądu).
3. Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym, udziela się informacji tylko za zgodą osób których dane
dotyczą.
4. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
5. Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m.in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia
braków, wezwanie Komornika, itp.
II.

OPŁATY:

Opłata za jedno udostępnienie danych osobowych – 31,00 zł (4% kwoty najniższego wynagrodzenia za
pracę pracowników, określonego w przepisach).
Opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na konto:
35 1140 1153 0000 2175 4200 1003.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
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Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r. poz. 1397
z późn. zm.) osoby i jednostki organizacyjne są zwolnione z opłat za udostępnienie danych z rejestrów
mieszkańców oraz rejestru PESEL w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu
poświadczenia dziedziczenia.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, wypisu lub kopii wynosi - 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS.
III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.
IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 11,
telefon (59) 8488249, (59) 8488436, (59) 8488438, e-mail: com@um.slupsk.pl
V.

ODWOŁANIE:

Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych
osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane
dotyczą, lub innych osób.
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,
za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Wniesienie odwołania jest wolne od opłaty.
VI.

UWAGI:

Wniosek można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki
Podawczej na stronie http://bip.um.slupsk.pl/ lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
na stronie http://epuap.gov.pl.
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