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z dnia
24.06.2015 r.
AKTUALIZACJA
z dnia
16.11.2021 r.

NAZWA USŁUGI
UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie w Urzędzie Gminy w Sicienku wniosku o udostępnienie w trybie
jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji związanej z dowodem
osobistym.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Do korzystania z danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań są uprawnione:
1) organy prokuratury;
2) organy Policji;
3) Komendant Główny Straży Granicznej;
4) Komendant Straży Marszałkowskiej;
5) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
6) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
7) organy Krajowej Administracji Skarbowej;
8) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
9) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
10) Szef Agencji Wywiadu;
11) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
12) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
Do korzystania z udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym są
uprawnione:
• sądy – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych;
• inne podmioty, jeżeli
- wykażą w tym interes prawny, lub
- wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której
udostępniane dane dotyczą.
Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
• sądy;
• inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
CZAS REALIZACJI – Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•
•

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Załączniki:

-

Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot
obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych
jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu
prawa.

OPŁATY - 31 zł - za dane dotyczące jednego dokumentu, dane dotyczące jednej osoby lub
za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.
Opłata skarbowa 17 zł – tylko w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej.
Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku, najpóźniej z chwilą złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
Przysługuje odwołanie w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych z Rejestru
Dowodów Osobistych.
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
PODSTAWA PRAWNA
•
•
•
•

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.)
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)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat
za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Urząd
Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pokój nr 7
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 758, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.00,
Wtorek 7.30 - 16.30, Piątek 7.30 - 13.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
•
•

Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
na jednorazowy wniosek.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek
złożony przez uprawniony podmiot.

•

Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż
wskazany w tym wniosku.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Załącznik 2
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

