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Nazwa usługi:  

UTRATA DOWODU OSOBISTEGO 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. Nr 1 
tel. (76) 81 88 505 wew.116. 

 
Sposób załatwienia sprawy: 

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. 
 
Wymagane dokumenty: 

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego  
Do wglądu dokument potwierdzający tożsamość. 
 

Opłaty: 
Nie pobiera się. 

 
Czas załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie. 
 
Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje. 
 
Podstawa prawna: 

Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 
993 z późn. zm.). 
 

Uwagi: 

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana 
niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub 
właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę 
konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu 
osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz 
powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków,  

http://www.chojnow.eu/


w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który 
wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. 

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić 
niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego 
organu gminy. 

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana 
niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi 
gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. 
Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, 
który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. 

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez 
zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu 
osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również 
zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu 
osobistego, w celu jego unieważnienia. 

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego 
jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który 
wydał ten dokument. 

Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana 
zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten 
dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu 
polskiej placówce konsularnej. 


