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KARTA USŁUGI
Unieważnienie dowodu osobistego
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• Podstawa prawna
art. 42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - O ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139, poz. 993 z późn. zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty
(Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz.384 z późn. zm).
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• Wymagane dokumenty
zawiadomienie (pisemne lub ustne) o przyczynach utraty dowodu osobistego.
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• Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 9,
tel.: (81) 881 62 01.
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• Opłaty
nie podlega opłacie skarbowej.
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• Termin załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki.

6


7





• Tryb odwoławczy
brak.

• Dodatkowe informacje
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, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, 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
właściwego organu gminy. Obowiązek nie dotyczy obywateli polskich przebywających stale za granicą,
osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi,
który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej,
osoba która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu
osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić o utracie dowodu osobistego
najbliższy organ gminny lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, w celu jego
unieważnienia,
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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,
w przypadku zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, dokument ten jest unieważniany
z urzędu po upływie trzech miesięcy (a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą po
upływie czterech miesięcy) od dnia dokonania zmiany lub doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub
prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa
stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem
zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są złożyć wniosek o wydanie nowego
dowodu osobistego w terminie 14 dni , zaś osoby zamieszkałe poza granicami kraju - w terminie 3 miesięcy
od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych lub doręczenia dokumentów potwierdzających dokonanie takiej
zmiany.

• Uwagi

Godziny pracy Urzędu Gminy Końskowola:
 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00;
 środa - 9:00 – 17:00
Interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Końskowola przyjmowani są przez:
 Wójta Gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; środę - 8:00 – 9:00
 Sekretarza Gminy w przypadku nieobecności Wójta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00;
środę - 9:00 – 17:00
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