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SPOSÓB ZAŁATWIANIA
SPRAWY

- Odpowiedź w formie pisemnej na złożony wniosek,
- w przypadku odmowy udostępnienia danych wydanie decyzji
administracyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

- Wypełniony wniosek o udostępnienie danych,
- Dowód dokonania opłaty,
- Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny
w uzyskaniu danych.

OPŁATY

- 31 zł w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w
formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
- 10 zł w przypadku udostępnienia danych w drodze weryfikacji
jednostkowej za pomocą urządzeń teletransmisji.
Opłatę należy uiścić w kasie urzędu w godz. od 8oo- 16oo lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy w Skórcu Nr
25919400070055014320000010

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY

7 dni, w przypadku decyzji do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie składa się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie
za pośrednictwem Wójta Gminy Skórzec w terminie 14 dni od
dnia otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

Osobom i podmiotom, które nie wskażą interesu prawnego tylko
faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób,
których te dane dotyczą.

FORMULARZ DO POBRANIA

Pokój nr 9 WEJŚCIE A

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 933 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19
listopada 2008 r. 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 )
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
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).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.
administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz.267)

Kodeks

postępowania
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