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Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  

I Podstawa prawna 

 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r. 

poz. 391), 

 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, 

unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212), 

 ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 

1204 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015r. poz. 2135). 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 Referat Oświaty i Obsługi Interesantów 

            Pokój Nr 1 
              e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl  
 

III Wymagane wnioski 
 

 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 
 

IV Wymagane załączniki 

 Dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu). 

 1 FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem 

wniosku ( patrz wniosek o wydanie dowodu osobistego) 
 

V Dokumenty do wglądu 

 ze zdjęciem zawierający dane osobowe ( np. ważny paszport) 

 

VI Termin załatwienia sprawy 
 

 Niezwłocznie 

 

VII Opłaty 

 Brak 
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VIII Tryb odwołania 

 Brak, czynność materialno - techniczna 

IX Uwagi 

 Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub 

uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej 

gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – 

dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

  Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w 

organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu 

osobistego. 

 Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub 

uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego – zaświadczenie 

o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.  

 Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w 

formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek 

przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego 

skierował zgłoszenie. 

 Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do 

czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 

miesiące. 

  Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, 

opiekun prawny lub kurator. 

 Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub 

uszkodzenia. 

 W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu 

utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy 

niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego. 
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