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KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY
NR SOB 24
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)
Nazwa usługi:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KRADZIEŻY LUB ZAGUBIENIU DOWODU
OSOBISTEGO.
Odpowiedzialny za usługę: Aldona Mania - inspektor.
Nr pokoju: 13 /”Mały Ratusz” – parter/.
Nr telefonu: (056) 6752291 w. 33.
Godz. pracy: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00, wtorek: 8.00 – 16.00.
Wymagane dokumenty i wnioski: zgłoszenie ustne.
Inne informacje: 1/ Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić
niezwłocznie o wydanie jej nowego dokumentu do organu właściwego ze względu na miejsce
pobytu stałego. 2/ Osoba, która odnalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest
obowiązana zawiadomić o tym organ Gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie
nowego dowodu osobistego. 3/ Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty lub własny w
miejsce którego wydano nowy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie złożyć znaleziony
dokument w najbliższym Urzędzie Gminy.
Opłaty: nie pobiera się..
Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz.: 7.00 – 10.00 i 11.00 – 14.15, we
wtorek w godz. 8.00 – 10.00, 11.00 – 15. 15.
Ustawowy termin odbioru dokumentów: niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się strony.
Tryb odwoławczy: nie przysługuje.
Odbiór dokumentów: osobiście lub przez pocztę na wskazany adres (bez dodatkowych opłat).
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j.
Dz. U. z 2001 roku Nr 87, poz. 960 ze zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. nr 112, poz. 1182 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłaty za
wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.).
5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia
2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do
zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).
Sporządził: A. Mania, Sprawdził: T. Nowicka, Zatwierdził: M. Kuffel.
Plik do pobrania: brak.

