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WO  23 
ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO 

 

 
1. PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U .2016 poz. 391) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. (Dz. U. 2015.212) w sprawie wzoru 
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, 
uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. 

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23). 
2.  FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

 
3. WYMAGANE DOKUMENTY  

            Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – pobierz druk WO23-Z01- formularz  
            może   być wygenerowany przez urzędnika  

 
4. WYSOKOŚĆ OPŁAT  
Nie pobiera się 

 
5. TERMIN ODPOWIEDZI 
Niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia wydane zostanie zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.  
 
6. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  
Wydział  Obywatelski 
 
7. TRYB ODWOŁAWCZY  
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kołobrzeg w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia stronie. 
 
8. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW  
W  Wydziale Obywatelskim 
 
9. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza 

niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. Zgłoszenia , o którym mowa w pkt. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. 

 
 
3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej 

można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. 
 
4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadajacego 

zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 
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