UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
Tryb postępowania w sprawach utraty i zwrotu dowodu osobistego reguluje ustawa z dnia 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania
dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz.
384)

1. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana zawiadomić o tym
najbliższy organ gminy ( w przypadku pobytu w kraju) lub właściwą ze względu
na miejsce pobytu za granicą polską placówkę konsularną.
Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego
stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich
lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica lub opiekuna, kuratora
ustanowionego przez sąd. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa
z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać
przeszkody, zawiadomienie może złożyć pełnomocnik po okazaniu
pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.
Zawiadomienie składa się w formie pisemnej i powinno zawierać dane: imię
(imiona), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe
matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wystawcę dowodu
osobistego.
Organ przyjmujący zgłoszenie o utracie dowodu osobistego ustala zgodność
danych posiadacza utraconego dowodu osobistego z danymi zawartymi w
dostępnych rejestrach publicznych, innym dokumencie tożsamości, a gdy nie
jest to możliwe - w innych dokumentach ze zdjęciem, a jeżeli posiadacz
utraconego dowodu osobistego nie posiada żadnego dokumentu - na podstawie
oświadczenia zawiadamiającego.
Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu
wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym organ, który wydał
dowód osobisty, celem jego unieważnienia.
2. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana
niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub
innemu organowi administracji publicznej.
3. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie
wystąpić do właściwego organu gminy o wydanie nowego dowodu osobistego.

