
Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego 

 

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt 

niezwłocznie osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego 

przebywający poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi 

rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym 

własnoręcznym czytelnym podpisem. Na formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego. 

 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać na piśmie utrwalonym 

w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. 

 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej 

można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub 

telefaksu. 

 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego 

nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator. 

 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając 

pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia. 

 

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty uszkodzenia 

dowodu osobistego organowi gminy, konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej  lub na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu 

dowodu osobistego.  
 

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

października 2021 roku do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony 

dowód osobisty. 

 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania 

nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.  
 

 

 

 

 



Informacje dodatkowe 

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten 

dokument: 

 organowi dowolnej gminy 

 Policji 

 innemu organowi administracji publicznej 

 placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej 

 posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany 

zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego 

 

 

Kontakt: 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem 

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja Ludności 

ul. Rynek Duży 7 

37-455 Radomyśl nad Sanem  

pokój nr 3 (parter) 

 

tel.: 15 845 42 31, 15 845 43 42 

e-mail: usc@radomysl.pl, dowodyosobiste@radomysl.pl  
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