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1. Zakres świadczonej usługi
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy
1.Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
2.Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
3.Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
4.Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania
udostępnienia danych innej osoby; dokumenty
potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.
5.W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Możliwe jest przesłanie wniosku w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.
Po wybraniu linku do formularza, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto
użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata. Następnie
należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.
Bezpośredni link do usługi na ePUAP:
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najczesciej-zalatwianesprawy/udostepnianie-danych-z-rejestru-dowodow-osobistych-w-trybie-jednostkowym
Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne2/udostepnianie-z-rejestru-dowodow-osobistych-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodami-osobistymi

4. Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości:
a) 31 zł za udostępnienie jednostkowych danych z ewidencji ludności na wniosek osoby składającej podanie lub jej
pełnomocnika.
b) 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje
pełnomocnik).
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy opłacić:
 za pośrednictwem Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 w punkcie kasowym BŚ w Urzędzie Gminy Gniezno (bez dodatkowych opłat),
 na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Gniezno
Numer konta: 26 1020 4115 0000 9002 0004 0832 z dopiskiem – opłata dot. „pełnomocnictwo” lub „udostępnienie
danych” i „imię i nazwisko wnioskodawcy”

5. Miejsce złożenia dokumentów
1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:
Urząd Gminy Gniezno,
62-200 Gniezno,
al. Reymonta 9-11
2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:
Sekretariat Urzędu Gminy Gniezno,
al. Reymonta 9-11, piętro (w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.00)
3) Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11 parter, pok. 5
62-200 Gniezno
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(61) 424-57-60 (w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.00)

6. Osoby do kontaktu
1. Karolina Moszczyńska

- al. Reymonta 9-11, parter, pokój nr 5, tel: 61 424 57 60

7. Sposób i termin załatwienia
Termin załatwienia sprawy – niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze
postanowienia.

8. Tryb odwoławczy
Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r . poz. 657).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r . poz. 570).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów
wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
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 (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz. 319)

10. Uwagi
Brak uwag.
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