Sławno, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, iż z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami), która w
istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów
mieszkańców.
Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której
uzyskały dostęp do rejestru PESEL / rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych,
w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL
albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie
z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zaliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia
2019 r., natomiast począwszy od 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć
31 grudnia.
Każdorazowo, niezależnie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru
mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych
wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.
Mając na względzie powyższe tj. wprowadzenie od 1 maja 2019 r. ustawowo określonego limitu udostępnień
w danym roku kalendarzowym na rzecz podmiotów publicznych nieposiadających decyzji teletransmisyjnej,
a ponadto fakt, iż w 2018 r. określony podmiot publiczny skierował do Urzędu Gminy w Sławnie ponad
300 wniosków, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości uzyskania danych jednostkowych z rejestru PESEL,
do realizacji swoich ustawowych zadań, w sposobów samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych.
W przypadku wykorzystania określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie
wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji, a postępowanie w sprawie zakończy się
postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już
po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy może uzyskać wyłącznie w sposób
samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień
w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.
Uprzejmie informuję, iż organem właściwym w sprawach teletransmisji danych jest Ministerstwo Cyfryzacji
(Departament Systemów Państwowych).
Aktualnie procedowana jest w Senacie jest zmiana ustawy o ewidencji ludności, której przepisy stanowić będą,
iż udostępniać dane będą mogły jedynie organy gmin. Wniosek od udostępnienie danych będzie można złożyć
w dowolnym organie gminy.
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