UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE
JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW
OSOBISTYCH
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych (opłatę wnosi się przed
złożeniem wniosku)
3. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony
do żądania udostępnienia danych innej osoby; dokumenty potwierdzające interes prawny;
uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskania danych
4. W przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej
Informacje dodatkowe:
W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące
jednej osoby na jednorazowy wniosek.
Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego.
W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis
prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do
żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby, lub załączyć kopie dokumentów
potwierdzających ten interes.
Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w
sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być
udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
Opłaty:
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii
podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych oraz opłatę skarbową wnosi się:
• do kasy Urzędu Miejskiego w Sępopolu lub
• na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sępopolu Bank Spółdzielczy Bartoszyce O/Sępopol
Numer konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
Swift (BIC): POLU PL PR
Tryb realizacji:
Niezwłocznie, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc
Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych przysługuje odwołanie do Wojewody WarmińskoMazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Sępopola w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. sprawie
określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz
dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1626.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie
danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U.
z 2016, poz.319)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r.poz. 1827 z późn.
zm.)

