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tel. 77/ 480 14 60 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 
 

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU 

OSOBISTEGO 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
 

1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi  

2. I  piętro 

3. Pokój nr 14 

4. Telefon  77 480 14 61 

5. E-mail: usc@polskacerekiew.pl 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 

 
1. formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przy zgłoszeniu w 

formie pisemnej w siedzibie organu dowolnej gminy  – do pisemnego zgłoszenia 

uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty 

 

2. Zgłoszenia można również dokonać: 

- w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty – 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 

podpisem zaufanym ePUAP – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego 

w formie dokumentu elektronicznego uszkodzony dokument przekazuje się pocztą lub 

osobiście. 

- poprzez użycie udostępnionej na www.obywatel.gov.pl usługi elektronicznej: Zgłoś 

utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód 

 

OPŁATY : 

Opłata skarbowa - nie pobiera się  

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy dokonać niezwłocznie.  

Po otrzymaniu zgłoszenia dowód osobisty zostaje nieodwracalnie unieważniony 

w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych. 

 

UWAGI : 
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 RP. Zgłoszenia można 

dokonać w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód 

osobisty. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik 

legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. 

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny 

lub kurator.  

mailto:ug@polskacerekie.pl
http://www.polskacerekiew.pl/
https://bip.gliwice.eu/zastrzezenie-dowodu-osobistego-lub-karty-platniczej-w-banku
https://bip.gliwice.eu/zastrzezenie-dowodu-osobistego-lub-karty-platniczej-w-banku


Nie ma możliwości zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez pocztę, 

telefon lub telefaks. Wyjątek stanowi zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce 

konsularnej RP, którego można dokonać osobiście lub w formie pisemnej za pomocą poczty 

lub telefaksu – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w placówce 

konsularnej RP dokonanego za pomocą poczty lub telefaksu uszkodzony dokument 

przekazuje się pocztą lub osobiście. 

Osobie, która dokonała osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 

wydawane jest zaświadczenie o utracie o jego utracie lub uszkodzeniu. Osobie, która 

dokonała zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenie wydaje się na jej 

żądanie. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu 

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

 

PODSTAWA PRAWNA : 
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. 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 


