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Nazwa usługi:

unieważnienie dowodu osobistego
Podstawa prawna:

I



ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. - O dowodach osobistych,



rozporządzenie 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, unieważniania i zwrotu.

Wymagane dokumenty:

II

III
IV
V
VI
VII
VIII




zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (formularz DO/F/2) lub
jeśli zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego złożono w formie
elektronicznej (formularz DO/F/2e).
Uwaga! Interesanci starający się o unieważnienie dowodu osobistego zobowiązani są do
zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO (formularz RODO-dowody osobiste)

Miejsce składania dokumentów i odbioru zaświadczenia:


Referat do Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 1, Urząd Gminy Teresin,
96-515 Teresin, ul. Zielona 20.

Opłaty:


nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


bez zbędnej zwłoki.

Sposób zakończenia postępowania:


wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego bądź o uszkodzeniu.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Referat do Spraw Obywatelskich - inspektor Ewa Więsek, tel.: 46 864 25 35, email:
dowody.osobiste@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:


brak.

Dodatkowe informacje:


IX


osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym
najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę
konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego oraz
powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia
dokumentu,
osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie
nowego dokumentu do dowolnego Urzędu Gminy / Miasta osobiście bądź drogą
elektroniczną przez platformę ePUAP. Obowiązek nie dotyczy obywateli polskich



przebywających stale za granicą
w razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy
niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument. Osoba, która znalazła
dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument
najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.

Uwagi:


X
Opracował:
Ewa Więsek

interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Joanna Milczarek

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
Poniedziałek- środa 8 - 16,
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdziła:
Grażyna Cierpis-Przysucha

