URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr OSO-08
REFERAT
NAZWA USŁUGI

Organizacyjny – Spraw Obywatelskich
WYDANIE
ZAŚWIADCZENIA
O
UTRACIE
DOWODU
OSOBISTEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA Ewidencja Ludności pok. nr 4
SPRAWY
Agnieszka Jeżowska
Tel. (041) 3841048 wew. 32
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z
2010 r., nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) - art. 47
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty,
uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212),
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r., poz.
1114 ),
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2014r., poz. 1182).
 Ustawa o opłacie skarbowej 2015 (tj. Dz. U. 2014 r., poz.1628).
WYMAGANE DOKUMENTY ➢
Dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (do wglądu)
➢
Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego OSO-W08
➢
Pisemne pełnomocnictwo (w przypadku, gdy utratę dowodu
osobistego zgłasza pełnomocnik).
➢
W przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego przez
pełnomocnika, należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł),
OPŁATY
Kolejne zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł
( opłata na rachunek Urzędu Gminy w Kozłowie)
TERMIN ZAŁATWIENIA
W dniu złożenia wniosku
SPOSÓB ODWOŁANIA
Brak
UWAGI
 Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu
osobistego (nie dłużej niż 2 miesiące).
 Utracony dowód osobisty zostaje unieważniony z chwilą zgłoszenia,
nie z chwilą utraty.
 Zgłoszenie utraty dowodu osobistego można dokonać w dowolnym
urzędzie Gminy/Miasta
 Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub
uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi
dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządził:
Jeżowska Agnieszka

Sprawdził:
Kucharz Agnieszka

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

