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UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ  

Z EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH 
 

Wydział: 
 
Wydział Spraw Obywatelskich 
 

Osoba odpowiedzialna:  
Kinga Torkowska, pok. 117 (I piętro),  tel. 61 8100 646, a.wojciechowska@komorniki.pl  
 

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony wniosek. 
2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku 

kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym  
w pozyskaniu danych). 

3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych. 
4. Dowód dokonania opłaty. 

Opłaty: Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby) zgromadzonych 
w zbiorze meldunkowym wynosi 31,- zł. 

Termin odpowiedzi: Do 7 dni od daty wpływu wniosku. 

Tryb odwoławczy: 
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej, 
od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn.zm.). 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z 
późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wysokości opłat za 
udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i 
unieważnianych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji 
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.11.2008 r. w 
sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, 
zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 214, poz. 1353). 

Uwagi: 

1. Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę 
prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę 
żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające 
wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych 
informacji. 

2. Opisywaną sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 
i złożeniu stosownych dokumentów. 

 


