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Nazwa usługi: 
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 
 
Podstawa prawna: 
Art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464). 
 
Wymagane dokumenty: 
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (dostępny w Wydziale Spraw 
Obywatelskich - parter, pokój nr 6). 
 
Opłaty: 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.  
 
Termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie, od ręki. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 6, tel. 74 85-62-816 lub 74 85-62-817. 
 
Tryb odwoławczy: 
Nie dotyczy 
  
Uwagi:  
1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza 
niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego 
przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.  
3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej 
Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.  
4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego 
nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.  
5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce 
konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się 
zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 
6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu 
osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego 
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie 
pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 
wydaje się na żądanie.  
7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego 
dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.  
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