
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia

1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o 
tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje wolne od opłaty zaświadczenie o 
utracie dowodu osobistego.

2. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy 
niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie 
nowego dowodu osobistego.

3. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już 
nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć 
znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

4. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście, małoletni składa wniosek w 
obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

5. Dowód osobisty odbiera się osobiście. W przypadku odbioru dowodu osobistego przez 
osobę małoletnią, nie jest wymagana obecność jej przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst 

jednolity Dz.U. Nr 87 z  2001r., poz. 960, z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu 

osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich 
wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112 poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za 
wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105 poz. 1110).

Niezbędne dokumenty: 
- wniosek;
- skrócony odpis aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek 
małżeński);
- skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku;
- 2 aktualne zdjęcia (lewy półprofil z widocznym lewym uchem);
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Opłaty:
- za wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 14 (budynek główny)
tel. (0 32) 429 59 24

Godziny urzędowania: poniedziałek od 900 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia:
1. Na podstawie przedłożonego wniosku sporządzany jest formularz, gdzie 

wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych w nim zawartych 
własnoręcznym podpisem.

2. Wydanie dowodu osobistego, którego odbiór wnioskodawca potwierdza 
własnoręcznym podpisem.



Termin załatwienia: 
1 miesiąc

Sposób przekazania informacji o sprawie: 
Odbiór dokumentu osobiście w terminie uzgodnionym.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia: 
Nie przysługuje.


