URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RD-X

COFNIĘCIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 653 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
(Dz. U. z 2020 r. poz. 31 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych
kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467 z późń. zm. )
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany formularz - "Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów
w dowodzie osobistym” w formie papierowej- (COM-RD-4) .
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem
w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy dowodu osoby nie posiadającej zdolności do
czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
4. Pełnomocnictwo szczególne (w przypadku zgłoszenia cofnięcia certyfikatów przez
pełnomocnika)
II. OPŁATY:
1.

Zaświadczenie o zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia certyfikatów w
osobistym jest wydawane nieodpłatnie.

dowodzie

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Plac Zwycięstwa 3, tel. (59) 8488403,
8488406, e-mail: com@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE:
Nie dotyczy
VI. UWAGI:



W okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym,
posiadacz dowodu osobistego może dokonać zgłoszenia cofnięcia zawieszenia.
Zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dokonuje:
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
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- posiadacz dowodu osobistego,
- w imieniu posiadacza dowodu osobistego, który posiada ograniczoną zdolność
do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator
- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia dokonuje się:
- osobiście w siedzibie urzędu gminy,
- w formie dokumentu elektronicznego,
- przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
Do zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego, dokonanego elektronicznie przez pełnomocnika lub
opiekuna prawnego bądź kuratora, dołącza się sporządzone w formie dokumentu
elektronicznego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności lub dokument
pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie
a osobą, w której imieniu zgłoszenie jest wnoszone, a w razie niemożności ich uzyskania –
odwzorowanie cyfrowe odpowiednio tego pełnomocnictwa lub dokumentu opatrzonego
przez osobę dokonującą zgłoszenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobiście zgłoszenia w organie gminy
wydaje się „Zaświadczenie o zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie
osobistym”.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia w formie dokumentu
elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą www.epuap.gov.pl.–
zaświadczenie o cofnięciu zawieszenia certyfikatów wydaje się na żądanie.
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego, dokonane elektronicznie powoduje automatyczne cofnięcie
zawieszenia dowodu osobistego.
W przypadku zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów, dokonanego w formie
elektronicznej, „Zaświadczenie o zgłoszeniu cofnięcia certyfikatów w dowodzie
osobistym” generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną, za której pomocą
zgłoszono cofnięcie zawieszenia.
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