URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT
Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH:

DOWODÓW

COM-RD-XI

OSOBISTYCH

ORAZ

Podstawa prawna:


ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 653 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r.
poz. 1827),
ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),





I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentacji dowodów osobistych – (COM-RD-5),
2. Dokument uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł).
3. Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku

działania za pośrednictwem pełnomocnika (17 zł.).
Do wglądu:
1. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby.
2. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia (np. pismo z ZUS,
wyrok sądowy pismo innego organu administracji publicznej).
II.

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z dokumentacji dowodów osobistych

lub
z Rejestru Dowodów Osobistych - 17,00 zł.
2. Opłata skarbowa w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
z opłaty skarbowej).
3. Opłata skarbowa za poświadczenie kserokopii strony z akt dowodów osobistych - 5,00 zł
(za stronę).
 Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3, gotówką
lub przelewem na konto nr: 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.
III.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

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

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk/nr pokoju 7, tel. (59) 84883403, tel. (59) 8488406, fax. (59) 8488436; e-mail: com@um.slupsk.pl

Wydanie 2 /(15-01-2020)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców
V.

COM-RD-XI

ODWOŁANIE:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści
żądanej przez wnioskodawcę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
stronie, do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

VI.

UWAGI:

1.
2.




Zaświadczenie jest wydawane na wniosek osoby, której dotyczą udostępniane dane.
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych składa się:
osobiście lub przez pełnomocnika,
za pośrednictwem poczty,
na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Słupsku dostępną na ePUAP
poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza pisma ogólnego (wraz
z załącznikiem) - konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu
zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
3. Zaświadczenie sporządza się w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej
lub w formie dokumentu elektronicznego.
4. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia ( dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
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