NADANIE NUMERU PESEL OSOBIE
ZOBOWIĄZANEJ NA PODSTAWIE
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
DO POSIADANIA NUMERU PESEL
Miejsce
załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Referat Spraw Obywatelskich
Inspektor – Bogusława Machnik
Z-ca kierownia USC Mariola Kłosińska-Golara
parter, pokój nr 4
tel. 12-387-14-10 wewn. 22, 12-387-11-77

Miejsce złożenia
dokumentów:

Parter, pokój nr 4.

EL 01

Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j.:

Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t.j.: Dz.U. z 2015 poz.
4. Ustawa z dnia 14 czerca 1960 roku Kodeks postępowania
administracjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.).

Wymagane
dokumentów:

I. Dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie
odrębnych przepisów:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie numeru PESEL-załącznik Nr1
do niniejszej procedury.
2. Dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców dokument
podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
3. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi
posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL
w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt
stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy
właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia
właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy
właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
4. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy
prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację
potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do
usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
W przypadku składania wniosku o nadanie numeru
pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo,
- ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Opłaty:

PESEL

przez

1. Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
2. 17 zł –opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo ( w przypadku, gdy
osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika).
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca B.S. Rzemiosła w Krakowie Oddział
w Kocmyrzowie 85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

Termin
załatwienia
sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
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Uwagi:

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć osobiście lub przez
pełnomocnika legitymującym się pisemnym pełnomocnictwem
udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega
złożenie
pełnomocnictwa
w
tej
sprawie.
Składający
pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia
opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa
udzielone:
małżonkowi,
rodzicom,
dzieciom,
dziadkom
i rodzeństwu.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wniosek o nadanie numeru PESEL.

