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Urz�d Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel. +48 (32) 642-10-38, fax. 642-15-44 Sekretariat@um.bukowno.pl

 Udost�pnienie danych osobowych

 Wymagane dokumenty:
1. „Wniosek o udost�pnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiory PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów

osobistych”
Do wgl�du:
• dokument stwierdzaj�cy to�samo��
• pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Pa�stwa, wezwanie s�du do uzupełnienia braków,

wezwanie Komornika

 Opłaty:
Opłata za udost�pnienie danych osobowych – 31,00 zł

      opłat� mo�na ui�ci� w kasie urz�du lub przelewem na konto:
      PEKAO SA O/Bukowno Nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719

 Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłu�ej ni� do 30 dni (kpa)

 Jednostka odpowiedzialna:
Referat  Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

Nr pokoju: 8

Nr telefonu: Nr telefonu: 6421-533 w.50

Godziny urz�dowania: poniedziałek  - 8:00  -  16:00, wtorek - pi�tek  7:00  -  15:00

 Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi si� do Wojewody Małopolskiego* za po�rednictwem organu, który wydał decyzj� (odwołanie składa si� w
Sekretariacie Urz�du Miejskiego). Odwołanie wnosi si� w terminie 14 dni od dnia dor�czenia decyzji.

 Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993
z pó�n. zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.);

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie okre�lenia wzorów
wniosków o udost�pnienie danych z ewidencji ludno�ci, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i uniewa�nionych dowodów
osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353).

- Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysoko�ci opłat za udost�pnianie danych ze zbiorów
meldunkowych, ewidencji wydanych i uniewa�nionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i
uniewa�nionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298).

 Uwagi:
Podmioty, którym informacje udzielane s� nieodpłatnie:

- organom administracji publicznej, s�dom, prokuraturze;

- organom Policji, Stra�y Granicznej, Słu�bie Wi�ziennej, Słu�bie Kontrwywiadu Wojskowego, Słu�bie Wywiadu Wojskowego,
Słu�bie Celnej, �andarmerii Wojskowej, Agencji Bezpiecze�stwa Wewn�trznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rz�du,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i stra�om gminnym (miejskim);

- organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;

- pa�stwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezb�dnym do realizacji zada�
publicznych okre�lonych w odr�bnych przepisach;

- Polskiemu Czerwonemu Krzy�owi - w zakresie danych osób poszukiwanych.


