NADANIE NUMERU PESEL
Podstawa prawna:



Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.
zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub
zmiany numeru PESEL (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1984).

Gdzie możesz otrzymać numer PESEL:
w urzędzie, w którym składasz wniosek o dowód osobisty lub wtedy kiedy chcesz zameldować się na
pobyt stały lub czasowy (otrzymują numer PESEL bez składania odrębnego wniosku).
Wymagane dokumenty:


Wniosek o nadanie numeru PESEL - We wniosku należy wskazać podstawę prawną
upoważniającą do otrzymania numeru PESEL tj. wskazać przepis, z którego wynika obowiązek
posiadania numeru PESEL. Wniosek o nadanie numeru PESEL możesz pobrać tutaj i wypełnić
w domu. Wniosek możesz też otrzymać w urzędzie gminy.
 Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku:
 cudzoziemiec – paszport; dowód osobisty może być okazany w przypadku składania
wniosku przez cudzoziemca o statusie UE tj. obywatela Unii Europejskiej, obywatela
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji
Szwajcarskiej,
 w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL jako obywatel polski – akt
urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika - pełnomocnik zobowiązany jest:
1. dołączyć pisemne pełnomocnictwo,
2. okazać swój dowód osobisty lub paszport,
3. w przypadku reprezentowania cudzoziemca okazać oryginał lub poświadczoną
kopię paszportu lub dowodu osobistego w przypadku cudzoziemca
posiadającego status UE,
4. w przypadku reprezentowania osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
jako obywatel polski – akt urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
Wniosek o nadanie numeru PESEL możesz złożyć osobiście lub może zrobić to w Twoim imieniu
pełnomocnik. Wniosek możesz złożyć również drogą elektroniczną - jeśli masz Profil Zaufany na
platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
Opłaty:
Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie,
wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo – 17 zł.
Opłatę możesz zrobić:
 przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Łambinowicach
numer konta: 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004 (Bank Spółdzielczy w Prudniku, Oddział w
Łambinowicach);
 gotówką w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Twój wniosek zostanie przyjęty od razu. Jeśli podstawa do nadania numeru PESEL będzie właściwa otrzymasz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. Jeśli we wniosku będą jakieś braki - poprosimy Cię
o ich uzupełnienie.

