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KARTA USŁUGI USC- 04
Podstawa prawna

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
--ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Osoba właściwa do załatwienia
sprawy
Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty

(Dz.U. z 2010r. Nr
217, poz. 1427)-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.
z 2010r. Nr 167, poz. 1137)-rozporządzenie z dnia 5 października 2011r. 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
(Dz.U. z 2011r. Nr 243, poz. 1450, z późn. zm.)-rozporządzenie z dnia 7
października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie
danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z
dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011r. Nr 243, poz. 1452 z późn. zm.)rozporządzenie z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie
danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz
rejestru PESEL (Dz.U. z 2011r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.)rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie
danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi (Dz.U. z 2012r. poz. 75)-ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628)
Teresa Bober– kierownik USC Tyczyn
Barbara Grzebyk- z-ca kierownika USC Tyczyn
II piętro, pok. nr 31tef. 17/2219272 w godzinach pracy Urzędu
Informację o danych osobowych uzyskuje się bezpośrednio po złożeniu wniosku
(druku) , a w przypadku przesłania zapytania o informację o danych osobowych
drogą korespondencyjną - w terminie 14 dni od daty wpływu zapytania.
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.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
1.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności lub wniosek
z dowodów osobistych 2.Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu
danych 3.W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem
pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z
dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie 4. Dowód dokonania
wpłaty.

Opłaty

-opłata za udostępnienie danych jednostkowych zgromadzonych w rejestrze
mieszkańców (dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich
osób zameldowanych pod jednym adresem) wynosi 31 zł -opłata za
udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w
trybie jednostkowym (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące
jednej osoby) wynosi 31 zł. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17
zł.

Czas załatwiania sprawy
Tryb odwoławczy

w terminie 14 dni od daty wpływu zapytania.
Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody
Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Tyczyna w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Wniosek o udostępnienie danych

Formularze do pobrania
Opracował: Teresa Bober – kierownik USC Tyczyn
Sprawdził: Jadwiga Kłos – Sekretarz Gminy
Zatwierdził: Janusz Skotnicki – Burmistrz Gminy
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