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Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Pobierz wniosek: 

1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, z wyjątkiem:  

• osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek 

składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;  

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa 

jeden z rodziców;  

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek 

składa opiekun prawny;  

• osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator. 

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności 

do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej 

obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. 
  

2. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie dowolnej gminy 

wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez 

wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na 

podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL. 

3. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest 

wnoszony do organu dowolnej gminy. 

 

4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą chorobą, 

niepełnosprawnością lub inną niedającą się  pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który 

zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego 

wniosku.  

  

Do wniosku załącza się kolorową fotografię 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 aby twarz zajmowała 70-80 % 

fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez 

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi 

włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 

http://skrzyszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/20150519081103.pdf
http://skrzyszow.pl/wp-content/uploads/wniosek_o_wydanie_dowodu.pdf


 

 

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została 

dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub 

 z otwartymi ustami. 

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co 

najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez 

wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego paszportu tej osoby, a w przypadku osób, 

które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość. 

Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie dowodu osobistego sprawdza zgodność danych zawartych we 

wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć; 

• co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości;  

• niezwłocznie w przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska), utraty, uszkodzenia dowodu osobistego. 

 
Termin załatwiania sprawy 

30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
 

 

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 16  I piętro  

Miejsce złożenia dokumentów: pokój 16  I piętro  

 

Opłaty : nie pobiera się. 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego 

w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia  6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DZ.U. z dnia 10 września 2010 roku, Nr 167, 

poz. 1131), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego 

oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania  (Dz.U. z dnia 

16 lutego 2015 roku, poz. 212), 

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). 

 

Odbiór dowodu osobistego:  

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.  

2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo 

opiekun prawny.  

3. Dowód osobisty wydawany   osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych   odbiera  

osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.  

Ważność dowodu osobistego: 

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania 

dowodu.  

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu. 



 

 

Utrata dowodu osobistego: 

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 - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej 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. 

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: Inspektor ds. ewidencji ludności i 

dowodów osobistych 

Lucyna Gajek 01.10.2015r. 

Sprawdził: Sekretarz Gminy Cecylia Andrusiewicz 01.10.2015r. 

Osoby odpowiedzialne 

za aktualizację: 

Inspektor ds. ewidencji ludności i 

dowodów osobistych 

Lucyna Gajek  

Zatwierdził: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 01.10.2015r. 

UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1342046&full=1

