
Karta usługi Nr 15(1)/RSO 
 ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 
I. Forma realizacji usługi: 

 osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 
 inny: nie dotyczy 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 
Posiadacz dowodu osobistego. 
 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. 

 III. Opis usługi: 
Utratę dowodu lub uszkodzenie zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: 
-  osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje  

się nieodpłatnie 
-  w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, zaświadczenie  

o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. 
- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu.   
Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu 
osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował 
zgłoszenie. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 
1. Wypełniony formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.  
2.  Uszkodzony dowód osobisty (gdy dotyczy). 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 
Czynność nie podlega opłacie skarbowej. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 
niezwłocznie 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 
Stanowisko ds. dowodów osobistych 
Referat/komórka odrębna:  Referat Spraw Obywatelskich 
pokój:  Nr 200 (II piętro) telefon bezpośredni 95 748 81 00 wew.213 
adres e-mail: dowody@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  
Nie przysługuje.  

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  
1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych 
2. rozporządzenie 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 

3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych(RODO) 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 
1. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu 
osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 
2. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia. 
3. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym 



identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego. 
4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego może dokonać 
wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub certyfikat podpisu osobistego,  
lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 
W przypadku dokonania zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przy wykorzystaniu dokumentu 
elektronicznego należy wskazać adres elektroniczny służący do doręczeń. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  
 
Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 
związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 
być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.  
 

 


