Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Od 1 stycznia 2010 dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście do organu gminy właściwego
ze względu na miejsce pobytu stałego z wyjątkiem:





osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają
rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie,
osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, która wniosek składa razem jednym
z rodziców ,
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie pozostająca pod władzą rodzicielską, za którą
wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego
z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie niepozostająca pod władzą rodzicielską
lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio
opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego:


wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
Formularz należy wydrukować jako dokument dwustronny, w formacie A-4
o proporcjach zgodnych z oryginałem (szczególnie druga strona)



dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny
wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego
półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku
fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku
do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu
wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć
do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku
do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.


odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,



odpis skrócony aktu małżeństwa

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu

cywilnego, jeżeli w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy lub dokumenty te zostały
sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sobieniach-Jeziorach,


na

żądanie

organu

-

poświadczenie

obywatelstwa

polskiego

lub

inny

dokument

potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach
budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:


zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,



uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie
tożsamości osoby (zmiana wizerunku posiadacza dowodu osobistego, w taki sposób, że na
podstawie zamieszczonej w dowodzie osobistym fotografii nie jest możliwe ustalenie
tożsamości tej osoby, fizyczne zużycie dokumentu),



upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Informujemy, że od 1 stycznia 2009r. obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31.10.2008r. Nr 195, poz.
1198), na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na
skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.
W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego
następuje po trzech miesiącach od dnia w którym powstał obowiązek wymiany.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin unieważnienia wynosi cztery
miesiące.

Data ważności dowodu osobistego.




Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty
jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie
oznaczony

Czas ważności dowodu osobistego ustalany jest w chwili składania wniosku o jego wydanie.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych - (jednolity tekst
Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zmianami).
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. Nr 47, poz.384).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłat za wydanie dowodu
osobistego (Dz.U. Nr 105, poz.1110 ze zmianami).
Termin załatwienia sprawy: 30 dni.

