Referat Prawny i Nadzoru

Urząd Gminy
w Moszczenicy
ul. Kosowska 1,
97-310 Moszczenica

Podstawa
prawna

Wymagane
dokumenty
Forma
załatwienia
sprawy

Opłaty

Miejsce
złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku
Tryb
odwoławczy

Udostępnienie danych z
rejestru mieszkańców oraz
rejestru zamieszkania
cudzoziemców

Pracownik merytoryczny
Inspektor ds. Ewidencji
Ludności - Maria Berner
Zastępstwo
Kierownik USC Ewa Staniaszek
Symbol stanowiska

tel. 44/ 616 96 25; 44/ 616 96 23
wew. 136

PEL

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o
udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na
udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 243 poz. 1450 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie
opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru
zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 1388);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami);
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,
rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL
Odpowiedź na wniosek, którą można odebrać osobiście w pok.16 lub
może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem
wnioskodawcy).
Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych w wysokości 31 zł. wnosi
się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych: w kasie - pok. Nr 3
Urzędu Gminy w Moszczenicy lub na rachunek bankowy: Bank
Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Moszczenica
62897300030070070007070022
Urząd Gminy w Moszczenicy pok. nr 16
Bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca
W przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje
odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu wydającego
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

Jednostka
Referat Prawny i Nadzoru
odpowiedzialna

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej - poza
imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.:
- imiona rodziców,
- data i miejsce urodzenia,
- numer PESEL,
- seria i numer dowodu osobistego,
- ostatni znany adres zameldowania.

Uwagi

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania
cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań,
udostępnia się następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej,
Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom
wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym w zakresie niezbędnym do prowadzenia
postępowania egzekucyjnego;
4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób
poszukiwanych.

