
 

 

 

KARTA  USŁUGI RO-07  

Wniosek o nadanie numeru PESEL 

 

Data 

zatwierdzenia: 

26.06.2020 r. 

Komórka 

organizacyjna

: 

Referat Organizacyjny 

Tel./e-mail: 44 710-12-33 w.15, 517-910-567, ewidencja@inowlodz.pl 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek składa się w formie pisemnej. 

2. 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. 

3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej, która go 

obliguje do uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we 

wniosku. 

4. 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. 

5. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem 

udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu 

osobistego lub ważnego paszportu. 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska  2, parter pokój nr 5 

 

III. OPŁATY 

Numer PESEL jest nadawany bezpłatnie. 

Pełnomocnictwo- opłata skarbowa w wysokości 17 zł na konto Urzędu Gminy Inowłódz  

Nr konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. z/s w Inowłodzu 34 8985 0004 0000 

0000 0071 0037 

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkom, rodzicom, dzieciom, 

dziadkom i rodzeństwu. 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

Nie zwłocznie 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Brak - czynność materialno-techniczna. 



VI. PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany 

numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984). 

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 

 

VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE 

Lidia Jackow  

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO 

 OPRACOWAŁ 
Inspektor ds. informacji 

i obsługi interesantów 
Lidia Jackow 

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Gminy Renata Dąbrowicz 

 


