
Zgłoszenie utraty/uszkodzenia 
dowodu osobistego SO 02

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Referat Spraw Obywatelskich
parter, pokój nr 2
tel.(12) 387-14-10 wewn. 21

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Parter, pokój nr 2
Godziny pracy:

poniedziałek:              9:00 – 18:00
wtorek – czwartek:      7:00 – 15:00
piątek:                        7:00 –14:00

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( t.j Dz. U.z 2019 r. 
poz. 653 z późn.zm. ) 

2. Rozporządzenia 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 2020 r. poz. 31) 

Wymagane 
dokumenty:  Formularz zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego

 Inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

 Uszkodzony dowód osobisty w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu 
osobistego 

Opłaty: Nie dotyczy

Termin 
załatwienia 
sprawy:

Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy



Zgłoszenie utraty/uszkodzenia 
dowodu osobistego SO 02

Uwagi: Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się: 
 organowi  dowolnej gminy lub konsulowi osobiście  na formularzu zgłoszenia 

utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  w formie dokumentu elektronicznego na formularzu zgłoszenia utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik 
legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. 

Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie 
dokumentu elektronicznego przez pełnomocnika załącza się dokument elektroniczny 
zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, a w razie 
niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa.
Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód 
osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego, 
konsulowi lub za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji, dokument ten przekazuje się pocztą lub 
osobiście.

 Zgłoszenia utraty lub zniszczenia dowodu osobistego osoby nie posiadającej 
zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w 
organie gminy  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się 
zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu. Zaświadczenie wydawane 
jest nieodpłatnie i jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, 
nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobie, która dokonała 
zgłoszenia utraty lub uszkodzenia drogą elektroniczną  lub w konsulacie w 
formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie wydaje się na
żądanie.

 Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie 
przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, policji, innemu organowi 
administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Znaleziony 
dokument bez zbędnej zwłoki można również przekazać jego posiadaczowi, 
który również może powiadomić odpowiednie organy o utracie dowodu 
osobistego.



Załączniki: - formularz zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego


