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WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r., poz. 391)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz
trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia,
unieważnienia i zwrotu (Dz. U. Z 2015roku ,poz.212 ze zm.)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamośćdo wglądu,
- kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm,
wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,
obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak by twarz zajmowała 70-80%
fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej,
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują
przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.
- Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga przedstawienia
orzeczenia o niepełnosprawności; fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga
zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej)
Poświadczenie obywatelstwa wydaje wojewoda właściwy według miejsca zamieszkania (obecnego
bądź w przypadku jego braku - ostatniego).
III. OPŁATY:
Brak
IV. CZAS REALIZACJI:
Do miesiąca
V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Nr pokoju: 5
Nr telefonu: 61 4433917
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
brak
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej należy złożyć w siedzibie organu
dowolnej gminy.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej wymaga osobistego
stawiennictwa, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 lat pozostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek
składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której
wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której
wniosek składa opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu w/w osób odbywa się w
obecności tych osób, za wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.
ODBIÓR DOWODU:
Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której złożony został wniosek o jego
wydanie.
Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub
opiekun prawny.
Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera
osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
OBOWIĄZEK WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO:
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (niezwłocznie),
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w sposób utrudniający, uniemożliwiający identyfikację
jego posiadacza,
- upływu terminu ważności dowodu osobistego (co najmniej 30 dni przed jego upływem).
ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKOSZENIA DOWODU OSOBISTEGO:
O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy osobiście powiadomić dowolny organ gminy, a
osoby przebywające poza granicami RP - dowolną placówkę konsularną, przedkładając wypełniony
formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w dowolnym organie gminy w
formie dokumentu elektronicznego, potwierdzonego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP.
Organ przyjmujący zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje posiadaczowi
nieodpłatnie zaświadczenie stwierdzające utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego:
- z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia w organie gminy,
- na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego drogą
elektroniczną.

VIII. FORMULARZE I WNIOSKI:
Załącznik nr 1.: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

Opracował:

Kierownik USC

Lucyna Zajdowicz

Zaopiniował:

Radca Prawny

Tymoteusz Płonka

Zaakceptował:

Sekretarz

Ewa Kasperska

Zatwierdził:

Burmistrz

Honorata Kozłowska

UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
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