
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz 
udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wymagane dokumenty

-  Wypełniony formularz wniosku,

-  Wykazanie  interesu  prawnego  do  pozyskania  danych/dokumentacji  związanej  z  dowodem 
osobistym  znajdującej  się  w  posiadaniu  tut.  organu  gminy  (dołączenie  do  wniosku  kserokopii 
dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do 
wglądu),

-  Uwiarygodnienie  interesu  faktycznego,  w  przypadku  niewykazania  interesu  prawnego  w 
otrzymaniu danych/dokumentacji,

- Dowód dokonania opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Swarzędz, ul. Poznańska 25, 
II p. pok. 209 tel. 61 65-12-309

Opłaty

OPŁATĘ ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH NALEŻY WNOSIĆ NA  KONTA BANKOWEGO:

13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

Opłata  za  udostępnienie  jednostkowych  danych  (dane  dotyczące  jednego  dokumentu  lub  dane 
dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie 
dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31,- zł 

17 zł  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku 
pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika

Składający  wniosek  lub  pełnomocnictwo  jest  zobowiązany  dołączyć  dowód  zapłaty  albo 
uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej 
zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego 
formularza  wniosku  lub  po  przesłaniu  zapytania  o  informację  o  danych  z  ww.  rejestru  drogą 
korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 
17 lutego 2005 r.  o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne -  w 
terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestru /dokumentacji związanej z dowodem osobistym, 
należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej z dowodem 
osobistym  (wskazanie  przepisu  prawa  materialnego,  na  podstawie  którego  wnioskodawca  jest 
uprawniony  do  żądania  udostępnienia  wskazanych  przez  siebie  danych/dokumentacji  z  ww. 
rejestru) lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na 
posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych 
w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie 



w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności 
wykazania  interesu  prawnego  -  wykazanie  interesu  faktycznego  w  otrzymaniu  danych  z  ww. 
rejestru/ udostępnienia dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie 
tożsamości,  umożliwiające  wyszukanie  w  ww.  rejestrze,  a  ponadto  należy  wskazać  jakie 
dane/dokumentacja mają być udostępnione.
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