
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 
 

 

1. Podstawa prawna: 
art. 34 i 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), rozporządzenie Rady 

Ministrów  z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu 

postępowania w sprawach wydawania dowodu osobistego oraz trybu postępowania w 

sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub 

utraty (Dz.U. z 2009r., Nr 47, poz. 384). 

 

2. Wymagane dokumenty: 

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami: 

 dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm (fotografia powinna być 

aktualna, wyraźna przedstawiająca  osobę bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi 

szkłami, głowa w półprofilu z widocznym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz,  

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

małżeński i akt został sporządzony poza gminą Stanin, 

 odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku- jeśli 

akt został sporządzony poza gminą Stanin, 

 poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo 

polskie- okazywane na żądanie organu, jeśli dane zwarte w dokumentach budzą 

wątpliwości co do obywatelstwa osoby. 

 

3. Opłaty: 

     Nie podlega opłacie 

4. Tryb odwoławczy: 

    Nie przysługuje 

5. Termin załatwienia : 

    do 30 dni  

 

6.  Miejsce złożenia dokumentów: 

    Urząd Gminy Stanin pokój nr 10 w godzinach 7 
45 

-  15 
45

 

     Telefon kontaktowy 025 798 11 18 wew. 32 
 

Dodatkowe informacje 

 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany jest osobiście z wyjątkiem : 

 osoby w wieku 13-18 lat , które ubiegają się o dowód osobisty składają  wniosek             

w obecności  swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje 

wniosek,  

 wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia 

składają oboje rodzice lub  opiekunowie prawni /muszą posiadać ważne dowody 

osobiste/ 

 dzieci do 5 roku życia – wniosek składają rodzice nie jest wymagana obecność osoby 

małoletniej 

 

 



 

 

 

 

     2. Odbiór dowodu osobistego 

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków: 

 

 dowód osobisty wydany  osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia    

odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd, 

 dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod 

władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców, 

 dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej 

pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd, 

 dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera  ta osoba 

albo kurator ustanowiony przez sąd, 

 dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia odbiera 

osobiście małoletni lub jeden z rodziców lub opiekun prawny ustanowiony przez 

sąd. 

 

3. Dowód osobisty należy wymienić w momencie: 

 

 zmiany danych (zmiana adresu zamieszkania, zmiany nazwiska lub imienia)                 

w terminie 14 dni, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego 

wniosku o jego wymianę, po upływie 3 miesięcy od zaistniałych okoliczności 

dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu, 

 upływu terminu ważności, 

 uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia okoliczności utrudniającej 

ustalenie tożsamości osoby -  niezwłocznie 

  

4. Utarta dowodu osobistego  

 

Utratę dowodu osobistego należy zgłosić osobiście w najbliższym Urzędzie Gminy lub we 

właściwej ze względu na miejsce pobytu  polskiej placówce konsularnej.                                      

Po utracie dowodu osobistego należy niezwłocznie złożyć wniosek  o wydanie dowodu 

osobistego. 

 


