URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RD-XIII

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM:
Podstawa prawna:


ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 653 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
(Dz. U. z 2020 r. poz. 31 z późn. zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie
danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
(Dz. U. z 2016 r., poz. 319 z późn. zm.),
ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700z późn. zm.)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm).








I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi –
(COM-RD-6).
2. Dowód dokonania opłaty – jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia.
3. Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie
– jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika.
4. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli stanowi to
podstawę wystąpienia np. wezwanie sądowe, komornicze, dokumenty potwierdzające
uprawnienia do zgłoszenia dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, Biura Informacji
Gospodarczej S.A.).
1.

II.

OPŁATY:

1. Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 31,00 zł
za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.
Opłatę należy dokonać przed złożeniem wniosku o udostępnienie dokumentacji w kasie Urzędu
bądź na rachunek bankowy Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3, gotówką lub przelewem na konto:
30 1140 1153 0000 2175 4200 1003.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
– 17 zł.
Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3, gotówką w
kasie Urzędu lub przelewem na konto:
35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
UWAGA: z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni.
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IV.

COM-RD-XIII

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 7, telefon (59) 8488403,
(59) 8488406, e-mail: com@um.slupsk.pl

V.

ODWOŁANIE:

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
wnosi się do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie można złożyć w Kancelarii (pok.6) lub sekretariacie wydziału prowadzącego
sprawę (pok.11) . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.









UWAGI:
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony
przez uprawniony podmiot.
Do uzyskania dostępu do dokumentacji dowodowej uprawnione są podmioty, o których mowa
w art. 66 ust.3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych, sądy oraz inne podmioty, które wykażą
interes prawny.

Podmiotom określonym w art. 66 ust.3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych, sądom
oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, dokumentację związaną
z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.
Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ustawy o dowodach osobistych,
nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację
związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.
W przypadku powołania się na interes prawny – wnioskodawca jest zobowiązany wskazać
przepis prawa, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia
dokumentacji dowodowej.
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