
 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO 
 
 
 
 
Imię (imiona)  …………………………………………………………………................................................    
 
Nazwisko  ………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
Imiona rodziców  ………………………………………………………………………………………………. 
 
Nazwisko rodowe matki  ……………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zameldowania na pobyt stały ………………………….………………………………………………. 
 
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..……………… 
 
Numer ewidencyjny PESEL:  …………………………………………………….…………………………..… 
 
 

 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe znany jest mi art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeksu Karnego 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.), którego treść jest następująca „Kto wyłudza poświadczenie 
nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby   
upowaŜnionej do wystawienia  dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 
 

ZGŁASZAM UTRAT Ę DOWODU OSOBISTEGO: 
 
Wydanego przez  ………………………………………………………………………………………………. 
 
Seria nr ……………………………………    Data utraty ……………………………………………………. 
 
Okoliczności i miejsce utraty ………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 …………………..……………………………. 
 (data i podpis) 
 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.) 

Art. 42. ust. 1 „Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliŜszy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę 
konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, waŜne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy uŜyciu dostępnych środków, w 
szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu uniewaŜnienia dokumentu”. 

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

§ 24. 1. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, 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.  
2. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niŜ rodzic lub opiekun 
ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby.  
3. W przypadku niemoŜności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, 
zawiadomienia moŜe dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.  
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej. Zawiadamiający jest obowiązany podać imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko 
rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wystawcę dowodu osobistego.  

 


