
KARTA  INFORMACYJNA

Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie,  Plac Wolność 1, 
87-410 Kowalewo Pomorskie; tel. (56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71, 

e-mail: um.kowalewo@wp.pl

(Symbol)
SO  -  17 ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

               Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.).
2.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  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 2015 r., poz. 212 z późn. zm.) 
3. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219
z późn. zm.) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”. 
2. Dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu).
3. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu). 

II. OPŁATY:
Brak

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 8
telefon: 56 684 10 24 wew. 38

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

VI. UWAGI:
1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza  niezwłocznie,
osobiście  ten  fakt  organowi  dowolnej  gminy,  a  posiadacz  dowodu  osobistego  przebywający  poza
terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie
dokumentu  elektronicznego  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej,  na  zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
3. Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej
platformie usług administracji publicznej (ePUAP) albo za pomocą formularza znajdującego się na stronie
Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/.
4. Posiadaczowi dowodu osobistego,  który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy  wydaje się
zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie
dokumentu elektronicznego – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na
żądanie. 
6.  Za  posiadacza  dowodu  osobistego  nieposiadającego  zdolności  do  czynności  prawnych  lub
posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu
osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
7. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

VII. ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:

1. F-SO-17-1v3 - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
2. F-SO-17-2v3 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
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