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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie wzoru formularza wniosku o udost´pnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Na podstawie art. 44h ust. 6 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Podmioty okreÊlone w art. 44h ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i do-
wodach osobistych wniosek o udost´pnienie danych
ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL lub ewiden-
cji wydanych i utraconych dowodów osobistych sk∏a-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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dajà na formularzu, którego wzór okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

2. Wniosek o udost´pnienie danych, o których
mowa w ust. 1, powinien zawieraç:

1) podstaw´ prawnà upowa˝niajàcà do otrzymania
danych lub uzasadnionà potrzeb´ ˝àdania udo-
st´pnienia danych;

2) nazw´ podmiotu ubiegajàcego si´ o udost´pnie-
nie danych, adres jego siedziby lub nazwisko
i imi´ wnioskodawcy oraz adres miejsca zamiesz-
kania;

3) nazw´ organu, do którego jest kierowany wniosek,
i oznaczenie zbioru, z którego b´dà udost´pnione
dane;

4) informacje o osobie umo˝liwiajàce wyszukanie
w zbiorze ˝àdanych danych;

5) zakres ˝àdanych danych.

§ 2. Do wniosku o udost´pnienie danych mo˝na do-
∏àczyç wykaz osób, których dane mia∏yby byç udost´p-
nione, bez koniecznoÊci sporzàdzania odr´bnego
wniosku dla ka˝dej osoby.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 18 listopada 2002 r. (poz. 1702)

WZÓR
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