
UDOSTĘPNIENIE DANYCH  Z REJESTRU DOWODÓW
OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI

ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM
 
Urząd  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  udostępnia  w  trybie  jednostkowym  dane  z  Rejestru
Dowodów Osobistych  oraz  dokumentację  związaną  z  dowodami  osobistymi.  W  trybie
jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące
jednej osoby udzielone na jednorazowy wniosek. Do korzystania z nich są uprawnione
m.in. prokuratura, policja, sądy a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego
interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.    

Wymagane dokumenty

– wypełniony formularz wniosku
– wykazanie  interesu  prawnego  do  pozyskania  danych/dokumentacji  związanej

z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. Organu gminy (dołączenie
do  wniosku  kserokopii  dokumentów  świadczących  o  interesie  prawnym
w pozyskaniu danych/dokumentacji – oryginały do wglądu)

– uwiarygodnienie  interesu  faktycznego,  w  przypadku  niewykazania  interesu
prawnego  w otrzymaniu danych/dokumentacji

– dowód dokonania opłaty
– z chwilą udzielenia pełnomocnictwa potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Wydział Spraw Obywatelskich             
ul. Poznańska 25
II piętro, pok. 209 
tel. 61 65 12 310

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie  danych  jednostkowych  z  Rejestru  Dowodów  Osobistych  uzyskuje  się
po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację
o danych z w/w rejestrów drogą korespondencyjną – w terminie do 7 dni od daty wpływu
wniosku.

Wnosząc  o  udostępnienie  danych  z  w/w  rejestru/dokumentacji  związanej  z  dowodem
osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji
związanej z dowodem osobistym tj. wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie
którego  wnioskodawca  jest  uprawniony  do  żądania  udostępnienia  wskazanych  przez
siebie danych/dokumentacji z w/w rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzające ten
interes,  (przykładowe  sytuacje  wskazujące  na  posiadanie  interesu  prawnego
to:  przysługujące  wierzytelności,  wezwanie  sądowe  lub  komornicze  do  podania
określonych  danych  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  sądowym
lub  komorniczym,  prowadzenie  postępowania  w  sprawie  o  sfałszowanie  dokumentu
tożsamości, postępowanie egzekucyjne).  Przy niemożności wykazania interesu prawnego
–  wskazanie  interesu  faktycznego  w  otrzymaniu  danych  z  w/w  rejestru/udostępnienia
dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości,



umożliwiające wyszukanie w rejestrze.  Należy również wskazać jakie dane/dokumentacja
mają być udostępnione.

Tryb odwoławczy

W  przypadku  wydania  decyzji  odmownej  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania
do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty

Opłata  za udostępnienie  jednostkowych danych (  dane dotyczące jednego dokumentu
lub  dane  dotyczące  jednej  osoby)  zgromadzonych  w  Rejestrze  Dowodów Osobistych
lub  za  udostępnienie  dokumentacji  związanej  z  jednym  dowodem  osobistym  wynosi
31,- zł.

Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ( od każdego
stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17,- zł.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy
nr rachunku 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004
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