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Karta Usługi  
Nr 

USC/SO/9 
 

 

NADANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM POLSKIM I CUDZOZIEMCOM 
 

Podstawa 
prawna 
 
 
 

 
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. Z 2021 Poz.510 ze zm.)  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie 

nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015r. , poz. 1984)  
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  
       zadania publiczne ( Dz.U.2017.570 t.j. 
4.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2016.922 t.j  
5..   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie 
        nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U.2015.1984 t.j.). 
 

Osoba właściwa 
do załatwienia 
sprawy 
 

1.Alicja Wrońska-Sitarz – z-ca Kier. USC 
2.Halina Nowak -inspektor 
Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583 
 

Komórka  
odpowiedzialna  

 
Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 
 

Sposób 
załatwienia 
sprawy  
 

Nadanie numeru PESEL 

Wymagane  
dokumenty  
 
 

Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL przez osobę, która jest zobowiązana do 
posiadania numeru PESEL na podstawie innych przepisów i jest  zameldowana w gm. 
Kolbuszowa  na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku zameldowania, kiedy 
pracodawca ma siedzibę w gminie Kolbuszowa W razie niemożności ustalenia właściwego 
organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego 
Warszawy. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą 
ograniczoną  zdolność do czynności prawnych wniosek o nadanie numeru PESEL składa jej  
przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią  faktyczną 
opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu  

Wymagane 
formularze 
i miejsce ich 
udostępnienia 

Wniosek o nadanie numeru PESEL - druk dostępny na stronie internetowej 
www.kolbuszowa.pl,  lub  
w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim 

Opłaty 
 

Nie podlega opłacie 

Termin 
załatwienia 
sprawy  
 

Na bieżąco 

Tryb 
odwoławczy  

Nie przysługuje  

Pozostałe 
Informacje 

W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie 
odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL. 
Aby wystąpić o PESEL należy dopełnić obowiązek meldunkowy na terenie gminy 
Kolbuszowa. Jeżeli nie można dopełnić obowiązku meldunkowego, to ważne jest, aby 
pracodawca  miał siedzibę  na terenie gminy Kolbuszowa. Jeżeli nie ustali się właściwego 
organu gminy wnioskodawca przekazuje taki wniosek do organu gminy właściwego dla 
dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy Kompletny wniosek zostanie 

http://www.kolbuszowa.pl/


przekazany do ministra właściwego do spraw   wewnętrznych. Po otrzymaniu informacji o 
nadaniu numeru PESEL wnioskodawca zostanie o tym   powiadomiony przez organ 
ewidencji ludności  

 
Opracował: Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC , 01.12.2021 
Sprawdził: Ewa Gul-Czachor Kier.Ref. USC/SO,  01.12.2021 
Zatwierdził:  Ewa Gul-Czachor Kier.Ref. USC/SO , 01.12.2021 

 


