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ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu
rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania
cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1290),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu  i
terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi (Dz. U. z
2014 r., poz. 1942),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub
zmiany numeru PESEL (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1984),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,
rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na
udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 836)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w
sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu
obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1852),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w
sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji
danych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1200),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie
danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1388),
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania
obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 1114).
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