
Udostępnianie danych osobowych - informacja adresowa.  

Kogo dotyczy Osób Ŝądających udostępnienia danych osobowych. 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji 
wydanych i utraconych dowodów osobistych (we wniosku naleŜy podać podstawę 
prawną upowaŜniającą do pozyskania danych lub załączyć dokumenty, z których 
wynika obowiązek wskazania adresu osoby, np.: wezwanie sądowe, postanowienia i 
decyzje innych organów itp.).*  

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.  

* JeŜeli Ŝądanie udostępnienia danych nie wynika z przepisów prawa, naleŜy wskazać 
wiarygodną potrzebę posiadania danych.  
Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym, udziela się informacji tylko za zgodą osób, których 
dane dotyczą.  
Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym 
we wniosku.  

Formularze/wnioski do 
pobrania 

 
Do pobrania w Biurze Ewidencji Ludności, pokój Nr 1, parter 

Opłaty 

Za jednostkowe udostępnienie danych pobiera się opłatę w wysokości 30 złotych 40 groszy. 
Opłatę naleŜy wpłacić w kasie urzędu  lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cedry Wielkie, 
BANK Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 11833500030200011420000019                
(dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych naleŜy załączyć do wniosku).  

Osoba odpowiedzialna 
ElŜbieta Mieszczak – Inspektor ds. obywatelskich pokój nr 1, parter, nr tel. 0-58 683-61-64 
wew. 44 

Miejsce składania 
dokumentów 

USC, pokój nr 1, parter 

Termin załatwienia 
sprawy 

Do 30 dni. 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, ze zmianami).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat 
za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji 
wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 564).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 
r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów 
meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów 
osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 201, poz. 1702).  

Tryb odwoławczy 
Na pisemną decyzję odmawiającą udostępnienia danych, słuŜy odwołanie do Wojewody 
Pomorskiego w  Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cedry Wielkie w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje 

W Urzędzie Gminy Cedry Wielkie  udostępniane są dane osobowe wyłącznie mieszkańców 
zameldowanych na terenie gminy Cedry Wielkie.  
Dane osób z terenu całego kraju udostępnia: 
Centralne Biuro Adresowe, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21.  
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 00-
951 Warszawa, ul. Batorego 5, 
konto NBP o/o Warszawa, nr 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000,  
w takiej samej wysokości jak w Urzędzie Gminy.  

 


