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Nazwa usługi: 
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania 
cudzoziemców  
 
Podstawa prawna: 
Art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657). 
   
Wymagane dokumenty: 
- Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania 
cudzoziemców oraz rejestru PESEL”. Druk wniosku dostępny w pokoju nr 8. Wniosek może być złożony 
w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
- Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.  
 
Opłaty:  
Opłata od jednostkowej informacji 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. 
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich 
osób zameldowanych pod jednym adresem. 
W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika do każdego wniosku należy 
dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty 
skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł.   
  
Termin załatwienia sprawy: 
Do 14 dni. W sprawach udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia 
dziedziczenia do 3 dni. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 8, tel. 74 85-62-905. Wniosek składa się w Referacie 
Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 1a – obsługa interesantów.  
 
 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych jednostkowych 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:  
1. Odmowa udostępnienia danych jednostkowych w drodze decyzji administracyjnej następuje, jeżeli nie 
zostały spełnione warunki określone w art. 46 ustawy. 
2. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis 
prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych 
osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe dokumenty 
potwierdzające interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające 
zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych 
(np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych).  
3. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców 
wynikające z interesu faktycznego, a dotyczące innej osoby następuje za jej zgodą.  
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