
ZAŚWIADCZENIA Z GMINNYCH ZBIORÓW MELDUNKOWYCH,
Z EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Organy  prowadzące  zbiory  meldunkowe,  zbiór  PESEL  oraz  ewidencje 
wydanych  i  unieważnionych  dowodów  osobistych,  na  wniosek  zainteresowanej 
osoby,  złożony  w  formie  pisemnej  lub  za  pomocą  środków  komunikacji 
elektronicznej,  są  zobowiązane  wydać  zaświadczenie  zawierające  pełny  odpis 
przetworzonych danych dotyczących  tej  osoby.  Zaświadczenie jest  przekazywane
w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1282 z późn. zm.),

Niezbędne dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia:
• z gminnych zbiorów meldunkowych  ,
• z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  ,
2. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości 

wnioskodawcy,
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydania zaświadczenia.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 14 (budynek główny)
pokój nr 15 (budynek główny)
tel. 32 4313406, 32 4295954

Godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

1. Zaświadczenie może być:
• odebrane przez wnioskodawcę w siedzibie organu,
• pocztą  tradycyjną,  jeżeli  wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  został

złożony  osobiście  i  nastąpiła  weryfikacja  wnioskodawcy
przez pracownika organu.



2. Postanowienie  o  odmowie  wydania  zaświadczenia  jeżeli  organ  nie  może 
potwierdzić faktów albo stanu prawnego na podstawie prowadzonej ewidencji, 
rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu, albo nie 
może wydać zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Sposób przekazania informacji o sprawie:

1. Wydanie  zaświadczenia  nastąpi  bez  zbędnej  zwłoki.  W  przypadku 
konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż
w terminie 7 dni.

2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując 
się osobiście z Wydziałem spraw Obywatelskich  pokój 14 i 15.

3. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 4313406, 
32 4295954, 32 4294924, 32 4295926.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Tylko w  przypadku  wydania  postanowienie  o  odmowie  wydania  zaświadczenia 
stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do wojewody w terminie 7 dni od daty 
jego doręczenia za pośrednictwem organu, który to postanowienie wydał. Można je 
złożyć  bezpośrednio   w siedzibie  urzędu w godzinach urzędowania lub  pisemnie 
pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).


