
KARTA INFORMACYJNA

URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE, Plac Tadeusz Kościuszki 1
 tel. (84) 68-21-095, fax (84) 68-21-030.

Wydanie z dnia 15.10.2019

NUMER

RSO - 1

NAZWA

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
REFERAT

RSO

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.653)
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  29  stycznia  2015  r.  w  sprawie  wzoru  dowodu
osobistego  oraz  sposobu  i  trybu  postępowania  w  sprawach  wydawania  dowodów  osobistych,  ich  utraty,
uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.212).

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek- może być złożony w formie papierowej lub elektrycznej:

a. złożenie wniosku w formie papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej
gminy  wypełnionego  i  podpisanego  własnoręcznie  formularza  lub  w  drodze  podpisania  przez
wnioskodawcę formularza wypełnionego przez pracownika tego organu,
b.  wniosek  wnoszony  w  postaci  elektronicznej  musi  być  opatrzony  bezpiecznym  podpisem
elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  certyfikatu  lub  podpisem  potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAe.

2. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm,wykonaną na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz
odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części
barków,  tak  aby  twarz  zajmowała  70-80% fotografii,  pokazująca  wyraźne  oczy,  zwłaszcza  źrenice
przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki
sposób,  patrząca  na  wprost  z  otwartymi  oczami  nieprzesłoniętymi  włosami,  z  naturalnym wyrazem
twarzy i zamkniętymi ustami. 
a. fotografia dołączona do wniosku składanego w postaci papierowej winna być wykonana na papierze
fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonych do drukarek. 
b.  do  wniosku  składanego  w  postaci  elektrycznej  zamieszcza  się  plik  zawierający  fotografię  o
wymiarach co najmniej 490x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. 

3. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego skrócony odpis polskiego aktu urodzenia
lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa- na żądanie organu (dotyczy osób, co do których dane
zawarte  we wniosku nie  są  zgodne z  danymi  zawartymi  w Rejestrze  Dowodów Osobistych lub  w
rejestrze PESEL). 

Ponadto  do  wglądu  należy  przedstawić  dotychczasowy  posiadany  dowód osobisty  lub  paszport  albo  inny
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczy wniosek o wydanie dowodu osobistego. 

OPŁATY:
Nie pobiera się.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:
Wniosek  o  wydanie  dowodu  osobistego  składa  się  osobiście.  Za  osobę  małoletnią  (z  wyjątkiem  osoby
małoletniej  której do ukończenia 18 roku życia zostało mniej niż 30 dni) oraz osobę nieposiadającą pełnej
zdolności do czynności prawnych wniosek składa odpowiednio: jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
Złożenie  wniosku  o  wydanie  dowodu  osobistego  osobie  nieposiadającej  pełnej  zdolności  do  czynności
prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku
życia). Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku. 



Wydanie  dowodu  osobistego  następuje  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  od  dnia  złożenia  wniosku.  W
szczególnie uzasadnionych  przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Dowody osobiste wydaje się
niezwłocznie po ich otrzymaniu z Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie. Osoba posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych dowód odbiera osobiście. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej
zdolności  do czynności  prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu
osobistego, rodzic albo kurator. 
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru
dowodu osobistego. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich 

TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody 
Lubelskiego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE: 
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód
osobisty. 
Dowód osobisty podlega wymianie w razie:
1. upływu terminu ważności dowodu osobistego,
2. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowód osobistego w stopniu utrudniającym identyfikację,
4. uszkodzenie dowodu osobistego w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza.
Uchylenie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego zagrożony jest karą ograniczenia 
wolności lub kara grzywny.
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