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Urząd Gminy Kwidzyn 
ul. Grudziądzka 30 
82-500 Kwidzyn 

Dni i godziny urzędowania: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00, 

środa 7.00 - 16.00, piątek 7.00 – 14.00. 

tel.: (+48) 55 261 41 51 
fax. 55 279 23 06 
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl 

 

 
Wersja Nr 03 

 

 

Data zatwierdzenia: 

 
30.11.2020 r. 

 
Rodzaj usługi: 
 

Przyjmowanie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia               

9 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru  dowodu osobistego, jego 

wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia    

i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31). 

Wymagane 

dokumenty: 

1) Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (ze zdjęciem); 

2) Uszkodzony dowód osobisty; 

3) Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu 

osobistego; 

4) Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego innej osoby (gdy zgłoszenia 
dokonuje pełnomocnik). 

Opłaty: Nie podlega opłacie 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Niezwłocznie 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Urząd Gminy Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30  

pokój nr 3 (parter) 

tel. 55 261 41 61 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 

pokój nr 3 (parter) 

tel. 55 261 41 61 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Agnieszka Budakowska- Inspektor ds. dowodów osobistych  

i ewidencji działalności gospodarczej 

 

Sposób 
załatwienia 

sprawy: 

Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów 

Osobistych. Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu 

dowodu osobistego. 

Dodatkowe 

informacje: 

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 - 

dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia 

można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.             

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
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publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.), organowi 

gminy, który wydał dowód osobisty lub za pomocą usługi 

elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji na stronie internetowej: www.gov.pl 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi 

Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie 

pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza 

dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może 

dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem 

szczególnym do dokonania zgłoszenia. 

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego 

zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej 

Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się 

zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty 

lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu 

elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego 

przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który 

dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub 

telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu 

osobistego wydaje się na żądanie. 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest 

ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej 

jednak niż przez 2 miesiące i wydawane jest nieodpłatnie 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia 

jego utraty lub uszkodzenia. 

 

 
 

* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 

 

 

 


