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Urząd Gminy Krasnystaw 
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KI. SO- 02 Karta informacyjna 
Wersja nr 3 

z dnia 15.04.2016 r. 

 

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych  

oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym 
I Podstawa prawna 

 

o Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 391).  

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w 

sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w 

sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, 

unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212).  

o 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. Nr 243, poz. 1452 z późn. zm.).  

o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 

783 z późn. zm.).  

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat 

za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2012 r. poz. 75 z późn. zm.).  

 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

o Referat Oświaty i Obsługi Interesantów 

Pokój Nr 1 

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl  

 

III Wymagane wnioski 
 

o Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru 

Dowodów Osobistych 

o Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 
 

IV Wymagane załączniki 

mailto:usc@krasnystaw.ug.gov.pl
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=sprawy/WSO_wniosek_848_udost_danych_150302.pdf&PHPSESSID=09d77c2ca4fbe64b1c1321bc6637d508
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=sprawy/WSO_wniosek_848_udost_danych_150302.pdf&PHPSESSID=09d77c2ca4fbe64b1c1321bc6637d508
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=sprawy/WSO_wniosek_848_udost_dokumentacji_150302.pdf&PHPSESSID=09d77c2ca4fbe64b1c1321bc6637d508
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o Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z 

Rejestru Dowodów Osobistych” lub „Wniosek o udostępnienie dokumentacji 

związanej z dowodem osobistym”. 

o Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 

Osobistych – w przypadku gdy udostępnienie danych podlega opłacie.  

o Dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo – w przypadku gdy 

przedłożenie dokumentu udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie.  

 

V Dokumenty do wglądu 
 

o Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, Ważny paszport lub 

inny dokument ze zdjęciem).  

o Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku jego 

udzielenia przez wnioskodawcę.  

VI Termin załatwienia sprawy 
 

o 30 dni. 

 

VII Opłaty 

 

Podmiotom nierealizującym zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych 

dane oraz dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie. 

Opłata skarbowa:  

31 zł – za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.  

31 zł – za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.  

17 zł – opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo.  
 

Opłatę za udostępnienie danych w trybie jednostkowym lub za udostępnienie 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uiszcza się na  

konto Urzędu Gminy Krasnystaw  

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Nr 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002  

bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego w  

Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Krasnystaw 

VIII Tryb odwołania 

 

o Na decyzję o odmowie udostępniania danych w trybie jednostkowym lub 

udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi służy 

odwołanie do Wojewody Lubelskiego wniesione w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. 

IX Uwagi 

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi uprawnione są podmioty jeżeli: 

o dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań,  
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o wykażą interes prawny w pozyskaniu danych,  

o uwiarygodnią interes faktyczny w pozyskaniu danych jednostkowych,  

a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane 

dane dotyczą.  

o Organ gminy na uzasadniony wniosek uprawnionego podmiotu udostępnia w 

trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące 

jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby a także dokumentację 

związaną z dowodami osobistymi dotyczącą jednego dowodu. 

 
Opracował 

 

Tomasz Szymański 

Sprawdziła 

 

Beata Hartanowicz 

Zatwierdził 

 

Janusz Korczyński 

 

 


