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UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 września 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz.391),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia
wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z
dowodami osobistymi (Dz. U z 2015 r., poz.1604),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru
Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r, poz. 75 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
−
Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych złożony w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
−
Dowód dokonania opłaty – jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia.
−
Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie – jeżeli wnioskodawca
działa za pośrednictwem pełnomocnika.
IV. OPŁATY:
− Opłata skarbowa – 17 zł za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez
pełnomocnika) płatne w kasach Biura Obsługi Interesanta czynnych: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, od
wtorku do piątku w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce ING Bank
Śląski S.A. o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie ustawy o opłacie skarbowej
− Za udostępnienie danych jednostkowych – 31 zł. płatne gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta czynnych:
poniedziałek w godz.7.45 – 18.00,od wtorku do piątku w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
UWAGA:
• Podmiotom określonym w art. 72 ust.2 ustawy o dowodach osobistych dane jednostkowe udostępnianie są
nieodpłatnie.
• Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych, nierealizujących zadań
publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnianie są odpłatnie.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 10, 11, poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w
godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udostępnienie wnioskowanych danych lub decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia danych jednostkowych.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Od ręki.
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UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania danych wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
UWAGI:
1. Przez dane jednostkowe rozumie się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na
jednorazowy wniosek.
2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego:
− Wykazanie interesu prawnego – wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na
podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty
potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone
postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
− Wykazanie interesu faktycznego – organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby,
o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca. Dane są udostępnianie po otrzymaniu pisemnej zgody
osoby. W przypadku braku zgody organ wydaje decyzje o odmowie udostępnienia danych.
3. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego
dowodu osobistego lub paszportu.

