KARTA INFORMACYJNA
ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK

PRZECZYTAJ

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
Urząd Stanu Cywilnego
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28A , tel. (055) 625 77 97
www.miastonowydwor.pl , urzad@miastonowydwor.pl

USC

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców



Przepisy prawne
dotyczące
realizacji usługi
(zadania)

Wymagane
dokumenty

Wzory
formularzy
wniosków

Miejsce złożenia
dokumentów



Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 388 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1628 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie
danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru
PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu
interesu faktycznego (tj. Dz.U.2011 r. Nr 243 poz. 1450 z późn. zm.)



Pisemny wniosek na formularzu wg wzoru określonego rozporządzeniem MSWiA
j.w.
Potwierdzenie dokonania opłaty za udostępnienie danych



Do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim lub poprzez BIP –
karty usług.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
pokój nr 1

Komórka
organizacyjna
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
odpowiedzialna za Inspektor ds. ewidencji ludności
realizację
Terminy załatwienia
Do 7 dni od daty złożenia wniosku
sprawy




Opłaty

opłata za udostępnienie danych – 31 zł
opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł .

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom,
dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód
wniesienia opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Gdańskim, bezpośrednio u pracownika załatwiając sprawę lub bezgotówkowo przelewem
na konto Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański- prowadzone przez Żuławski Bank
Spółdzielczy w Nowy Dworze Gdańskim Nr 26 83060003 0000 80062000 0010
Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

Forma załatwienia
(wynik zadania)

Pisemna

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych przez Burmistrza
na podstawie ustawy o ewidencji ludności jest wojewoda. Burmistrz wydaje decyzję
administracyjną w przedmiocie udostępnienia danych osobowych tylko w przypadku
odmowy udostępnienia, jeżeli udostępnienie spowodowałoby naruszenie dóbr
osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.
Zwolnione od opłaty są, przy wykonywaniu ich ustawowych zadań, następujące podmioty:







Uwagi

organy administracji publicznej, sądy, prokuratura,
organy Policji, Straży Granicznej, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu
Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria
Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro
Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne i straże gminne (miejskie),
organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie
niezbędnym dla realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach,
Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.

Odpłatnie dane udostępnia się:






osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych,
statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane
takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane
dotyczą,
innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w
otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Dodatkowych informacji udziela Inspektor ds. ewidencji ludności: Magdalena Gondek,
tel. 55 625 77 97, e-mail: m.gondek@miastonowydwor.pl

Sporzadziła: Magdalena Gondek
zatwierdził...................................

