Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel. +48 52 58 70 400, +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
bip: www.bip.sicienko.pl
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KARTA USŁUGI
Nr 37
z dnia
24.06.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
07.09.2017 r.

NAZWA USŁUGI
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU
DOWODU OSOBISTEGO
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia zgłoszenie Wójta Gminy Sicienko utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w
celu wydania zaświadczenia
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoba, która utraciła dowód osobisty lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
CZAS REALIZACJI – Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
WYMAGANE DOKUMENTY



Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Załączniki:
- Dowód osobisty – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu
- Ważny polski paszport – do wglądu, gdy wnioskodawca go posiada lub inny dokument ze
zdjęciem, a w przypadku braku takich dokumentów oświadczenie o zgodności danych
osobowych ze stanem faktycznym

OPŁATY - brak
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
Przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź odmowie wydania
zaświadczenia o treści żądnej przez osobę ubiegającą się o nie. Zażalenie wnosi się do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 7 dni od dnia jego
doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA




Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1464)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Organizacyjny 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 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007








Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się niezwłocznie
osobiście w dowolnym organie gminy.
Osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć zawiadomienie
osobiście lub za pośrednictwem poczty lub telefaksu w dowolnej polskiej placówce
konsularnej.
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 uszkodzenia.
Należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

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

