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KARTA USŁUGI
Nr 37
z dnia
26.09.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
17.11.2021r.

NAZWA USŁUGI
ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Sicienku utraty lub uszkodzenie dowodu osobistego.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który utracił lub uszkodził dowód osobisty.
Zgłoszenia może dokonać:
●
●

●

posiadacz dowodu osobistego ;
rodzic, opiekun prawny albo kurator – w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności
prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która
ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia);
pełnomocnik – na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do czynności zgłoszenia utraty lub
uszkodzenia dowodu osobistego.

CZAS REALIZACJI – Niezwłocznie.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Załączniki :
- uszkodzony dowód osobisty, jeśli zgłoszenie dotyczy uszkodzenia dowodu.

OPŁATY - Brak
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA
•
•
•

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia,
unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Sekcja
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pokój nr 7.
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 758, fax: +48 52 58 70 407

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.00,
Wtorek 7.30 - 16.30, Piątek 7.30 - 13.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można zgłosić w dowolnym Urzędzie Gminy.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać na piśmie utrwalonym
w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem zaufania, w organie gminy który wydał dowód osobisty.
Osoba przebywająca poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może złożyć zawiadomienie
osobiście lub za pośrednictwem poczty lub telefaksu w dowolnej polskiej placówce konsularnej.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać przez pełnomocnika
legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tego zgłoszenia.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną
zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
W przypadku złożenia zawiadomienia za pośrednictwem poczty lub telefaksu, zaświadczenie
o utracie lub uszkodzeniu wydaje się na żądanie osoby.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania
nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub unieważnienia.
Należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

