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Karta usług 
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OSOBISTE 
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ZAWIADOMIENIE O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO 

Wersja 4 
Kategoria spraw Ewidencja ludności, dowody osobiste 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Bogumiła Chalcarz 
 I Pietro pok. Nr 29 
Tel: 18 3310009 wew.128 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
I Piętro, pok. Nr 29 
tel: 183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl 
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

Wymagane 
dokumenty 

Ø Zgłoszenie o utracie dowodu osobistego 

Informacje o 
opłatach 

Brak 

Obowiązujące 
terminy 

Niezwłocznie przy zgłoszeniu 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 
 
 
 
 
Dodatkowe 
informacje 

Osoba, która utraciła dowód osobisty /zgubienie, kradzież/, jest 
obowiązana niezwłocznie zawiadomić najbliższy organ gminy. 
Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego 
stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty. 
Zgłaszający otrzymuje zaświadczenie o utracie dokumentu stwierdzającego 
tożsamość. 
W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła 
dowód osobisty z powodu poważnej choroby, niepełnosprawności lub innej 
niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać 
pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie. 
 W przypadku odnalezienia utraconego dowodu osobistego, fakt ten należy 
niezwłocznie zgłosić do organu wydającego dowód osobisty – Ewidencja 
Ludności , dowody osobiste – pok. Nr 29 I Pietro. 
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie 
o wydanie nowego dowodu osobistego do gminy, na terenie której 
zameldowana jest na pobyt stały. Jeżeli po zgłoszeniu utraty dowodu 
osobistego, odnajdziemy go należy ten dowód osobisty niezwłocznie zwrócić 
organowi, który wydał ten dokument. 

Podstawy prawne/ 
procedury 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. Nr 139, poz. 993 z  2006 r. późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009r. w sprawie wzoru 
dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania 
dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz.384 z 
2009r) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do 
zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i 
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, 
poz.1999. – sprostowanie ( Dz.U. z 2003r. 38, poz. 333). 
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