KARTA INFORMACYJNA

Nr EW/16

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

strona 1/1

 Tytuł sprawy
UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
 Wymagane dokumenty
- wniosek o udostępnienie danych osobowych,
- wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów, tytuły wykonawcze
uprawniające do otrzymania żądanych danych (jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika
wprost z przepisów prawa materialnego),
- dowód uiszczenia opłaty za udzielenie informacji
Do wglądu:
- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o udostępnienie danych)

 Opłaty
- od wniosku – 5,00zł,
- od każdego załącznika – 0,50zł,
- 30,40zł płatne w kasie Urzędu Gminy w Wielgomłynach

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Stanowisko d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i informacji niejawnych, pokój nr 4

 Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, maksymalny termin oczekiwania do 7 dni

 Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn.
zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. 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 2002r. Nr 62, poz. 564),
5. Rozporządzenie MSWiA z 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza o
udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r. Nr 201, poz. 1702),
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101
poz. 926)

 Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych wnosi się do
Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgomłyny w terminie 14 dni
od daty doręczenia decyzji
 Inne informacje

Urząd Gminy w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
tel. (0-44) 787-10-87, fax. (0-44) 787-10-82

WWW: http://www.wielgomlyny.pl
e-mail: gminawielgo@poczta.onet.pl

