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KARTA USŁUG 
NR EL/02 

WYDANIE 2 

Udostępnianie danych 
z rejestru mieszkańców 

oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 

Podstawa prawna  Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( 
Dz.U.2016 poz. 722 t.j) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U.2016.1827 j.t) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy 
stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego 
(Dz. U. z. 2015 r., poz. 1306).  

 
 

Komórka odpowiedzialna  Stanowisko ds. ewidencji ludności, 
Urząd Gminy Hyżne 

III piętro, pokój nr 16, 
Tel. 17 23 045 73 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru 
zamieszkania cudzoziemców 

Wymagane dokumenty  Wypełniony wniosek o udostępnienie danych 
jednostkowych z  rejestru mieszkańców 

 dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje), 
 przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż 

realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające 
interes prawny (wezwania sadowe, komornicze itp.), 

 pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz  
z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje) 

 

Formularz do pobrania Wniosek o udostępnienie danych - formularz 

Opłaty Opłata  za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł. 
Opłatą za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. 
Płatne w kasie  Urzędu Gminy w Hyżnem  
lub na konto Urzędu BS w Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 
2000 0013 0001  
 

Czas załatwienia sprawy Niezwłocznie.  
Odmowa udostępnienia danych (decyzja). Termin załatwienia 

http://www.hyzne.pl/
http://hyzne.pl/static/img/k01/Moja%20sprawa%20w%20urz%C4%99dzie/2017/Ewidencja%20ludnosci/Udost%C4%99pnienie%20danych/SKM_C454e16122810421.pdf


sprawy- wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w 
sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 
m-cy. Termin ten może zostać przedłużony  o czym organ 
zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.  

Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody  
Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne. 
Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia  
decyzji.  
 

Inne informacje 1. Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania 
cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
ustawowych, udostępnia się bezpłatnie następującym 
podmiotom : 

 organom administracji publicznej, sadom, prokuraturze; 
 Policji; 

 Straży Granicznej; 
 Służbie Więziennej, 
 Służbie Wywiadu Wojskowego; 
 Służbie Kontrwywiadu Wojskowego; 

 Służbie Celnej; 
 Żandarmerii Wojskowej; 
 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 
 Agencji Wywiadu; 
 Biuru Ochrony Rządu; 
 Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 
 Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

 organom wyborczym; 
 Strażom gminnym, miejskim  

 komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia postępowania egzekucyjnego; 

 organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu; 
 państwowym i samorządowym jednostkom 

organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w 
odrębnych przepisach; 

 Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób 

poszukiwanych. 

 
2. Dane z w/w rejestrów mogą być udostępnione (odpłatnie - 

opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku): 

 osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym 
interes prawny ( zwolnione od opłaty jest udostępnienie 
danych niezbędnych do sporządzenia aktu dziedziczenia), 

 jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, 
statystycznych, badania opinii publicznej  jeżeli po 
wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, 
która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których te dane 
dotyczą, 

 innym osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą 



interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem 
uzyskania zgody (przeprowadzane jest specjalne 
postępowanie w tej sprawie). 
Dane te udostępnia się odpłatnie z wyjątkiem podmiotów 
realizującym zadania publiczne na podstawie ustaw 
szczególnych. 

 
3. Wójt Gminy Hyżne, udostępnia jedynie dane z rejestru 

mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, 
zawierających dane osób zameldowanych na terenie Gminy 
Hyżne (aktualne i historyczne). 

 
4. Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister Spraw 

Wewnętrznych. 
 

 Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub w formie 
dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 Odmowa udostępnienia danych jednostkowych następuje  
w drodze decyzji ( jeżeli nie zostały spełnione warunki 
określone w art. 46 ustawy). 

 Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane  
z rejestrów dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk 
wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. 

 
 

Opracowała: 
Edyta Bialic 
Inspektor 
dnia 02.12.2016 r. 

Sprawdził: 
Krzysztof Wiśniewski  
Sekretarz Gminy Hyżne 
 

Zatwierdził: 
Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


