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Nazwa usługi: 
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych 
 
Podstawa prawna: 
Art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464). 
 
Wymagane dokumenty: 
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (dostępny w 
Wydziale Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 6). 
 
Opłaty: 
1. Podmiotom realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie 
jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.  
2. Podmiotom nierealizujących zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie 
jednostkowym udostępnia się odpłatnie - opłata skarbowa w wysokości 31 zł – płatna w Kasie Urzędu 
Miejskiego - parter, pokój nr 19 lub na konto bankowe Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział w Świdnicy nr 
97 1240 1978 1111 0010 0166 5027. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Do 14 dni. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 6, tel. 74 85-62-816 lub 74 85-62-817. 
Złożenie wniosku w Referacie Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 1a – 
obsługa interesantów.  
 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we 
Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świdnicy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji 
stronie (odwołanie można przesłać pocztą bądź złożyć w Referacie Administracyjno-Gospodarczym – 
parter, pokój nr 1a – obsługa interesantów).  
  
Uwagi:  
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:  
1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych nw. podmioty:  
a) organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu, 
Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny, 
Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad 
skarbowy;  
b) sądy;  
2) inne podmioty – jeżeli:  
a) wykażą w tym interes prawny, lub  
b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której 
udostępniane dane dotyczą.  
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