Dowody
submit
XML
Dowody Osobiste

Wydanie dowodu osobistego
Gotowość do odbioru dowodu można sprawdzić na stronie:
www.obywatel.gov.pl
Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto:
- ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
- wymienia dowód osobisty - na przykład z powodu zmiany danych osobowych.
NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.
Wniosek o dowód może złożyć każdy, kto:
- kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
- jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
- jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
- dziecka do 18-tego roku życia, jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy
tym być,
- innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.
Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty?
Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:
- masz ukończone 18 lat,
- zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
- zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
- twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony.
Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.
Co przygotować?
- wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobierz, wydrukuj i wypełnij,
UWAGA!
POBRANY ZE STRONY BIP-u WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO NALEŻY WYDRUKOWAĆ
DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4, W NIEZMIENIONEJ FORMIE.
- kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym. Jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, przynieś
odpowiednie zaświadczenie. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport - jeśli masz,
- na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych, do wglądu: odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony
polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie,
- dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które dostały
polskie obywatelstwo.
Gdzie złożyć wniosek?
W dowolnym urzędzie gminy - niezależnie od miejsca zameldowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego
złożenia.
Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód nie możesz osobiście udać się do urzędu.
Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy, a
urzędnik ci pomoże.
UWAGA, wniosek o dowód osobisty możesz złożyć przez internet.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty drogą elektroniczną - potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Wszelkie
informacje uzyskasz na stronie : www.obywatel.gov.pl
Jak odebrać gotowy dowód osobisty?
Dowody

Dowody
Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek.
Dowód osobisty wydany dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub opiekun prawny a dla
osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,
rodzic lub kurator.
Dowód osobisty może zostać także odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.
Przy odbiorze dowodu nalezy przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.

Opłata skarbowa
Nie podlega opłacie skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów
Stanowisko ds. dowodów osobistych-pokój nr 8 tel. 42-295-01-28
Czas oczekiwania ok. 30 dni
Składanie wniosku o dowód osobisty i jego odbiór dokonuje się osobiście!

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464)
2. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).
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