URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 2822001, fax 61 2822724,
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl, www.ksiaz-wlkp.pl

O.0143.10.2013

UZYSKANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Poradnik Klienta.
2. Kserokopia dokumentów np. wezwań sądowych, postanowień, decyzji innych organów w celu
wskazania interesu prawnego w pozyskaniu danych osobowych.
3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych osobowych.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych, meldunków
Pokój nr 5
tel. 61 2822001 wew.34 lub 61 2822089, e-mail: grazyna.chrzanowiecka@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawane jest zaświadczenie.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w formie decyzji administracyjnej.
OPŁATY
31,00 zł za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby).
Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a
nr 43 9084 1026 0300 0101 2000 0001.
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie, za pośrednictwem
Burmistrza Książa Wlkp. do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat
za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r.
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w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214,
poz.1353 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,
poz. 267).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 ze zm.).
DODATKOWE INFORMACJE
1. Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną
(interes prawny) upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę
żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie
w zbiorze żądanych informacji. Ponadto należy wskazać zakres żądanych informacji.
Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym informacji ze zbiorów udziela się podmiotom
i osobom tylko za zgodą osób, których te dane dotyczą.
2. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych następuje:
1) dla podmiotów, o których mowa w art. 44h. ust.9 pkt. 1ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) –
nieodpłatnie,
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 44h. ust. 9 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) –
odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 11.04.2013r.
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