URZĄDMIASTACHEŁMŻY
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2.
tel. 56 - 675 22 91, fax. 56 - 675 21 22
www.chelmza.pl, um@chelmza.pl, burmistrz@chelmza.pl

KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY
NR SOB 30
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)
Nazwa usługi:
UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH.
Odpowiedzialny za usługę: Sylwia Piątkowska - inspektor.
Nr pokoju: 13 /„Mały Ratusz” – parter/.
Nr telefonu: (056) 6752291 w. 33.
Godz. pracy: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00, wtorek: 8.00 – 16.00.
Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wniosek o udostępnienie danych osobowych.
2. Do wglądu: dowód osobisty osoby fizycznej ubiegającej się o udostępnienie danych
osobowych.
3. Wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów, tytuły wykonawcze
uprawniające do otrzymania żądanych danych, jeżeli żądanie nie wynika wprost z
przepisów prawa materialnego.
4. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie informacji.
Opłaty: opłata skarbowa: za złożony wniosek – 5. 00 zł, za każdy załącznik – 0. 50 zł, za
udzielenie informacji – 33. 96 zł.
Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz.: 7.00 – 10.00 i 11.00 – 14.15, we
wtorek w godz. 8.00 – 10.00, 11.00 – 15. 15.
Ustawowy termin załatwienia sprawy: do 7 dni.
Tryb odwoławczy: od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych, stronie
służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni
od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.
Inne informacje: brak..
Odbiór dokumentów: w ciągu 7 dni, od dnia złożenia dokumentów osobiście lub za
pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – t.
j. z 2001 roku Dz. U. Nr 87, poz. 960 ze zm.
3. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 roku Nr 253,
poz. 2532 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002
roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada
2002 roku w sprawie wzoru formularza o udostępnianie danych ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów
osobistych (Dz. U. z 2002 roku Nr 201, poz. 1702.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości
opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Sporządził: S. Piątkowska, Sprawdził: T. Nowicka, Zatwierdził: M. Kuffel.
Plik do pobrania: wniosek o udostępnienie danych osobowych.

