Utrata oraz Zagubienie / Znalezienie własnego lub cudzego dowodu osobistego
Podstawa prawna:
•

Art. 42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.
Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47, poz. 384 z późn. zm.).

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Lubrańcu
Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec
Pokój nr 4 w godz. 800 – 1600
tel. (54) 286 20 13 wew. 14
Dokumenty:
•
„Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego” - wydawany dla interesanta,
•
dowód osobisty (w przypadku znalezienia dowodu osobistego własnego / cudzego).
Opłaty:
Brak
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
Jednostka odpowiadająca:
1.Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pani Jolanta Osmólska
Urząd Miejski w Lubrańcu
Pokój nr 4
tel. (54) 286 20 13 wew. 14
Uwagi:
1. 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,
w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty,
w celu unieważnienia dokumentu.
2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie
nowego dokumentu do właściwego organu gminy. (art. 42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn.
zm.).
3. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, o którym mowa powyżej, wymaga osobistego
stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób
ubezwłasnowolnionych - odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego
przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym.
4. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności
w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub

5.

6.
7.

8.

opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun
faktyczny tej osoby.
W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty
z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody,
zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na
piśmie.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy
niezwłocznie zwrócić organowi, który wydał ten dokument.
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 (najbliższy organ gminy lub właściwą
ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną), o utracie dowodu osobistego,
w celu jego unieważnienia. (art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

