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WYDANIE, WYMIANA I UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawisznie pokój nr 1 oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej w zakładce Jak załatwić sprawę.

2. Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45
mm,  w  pozycji  frontalnej  wykonaną  na  jednolitym  jasnym  tle,  mającą  dobrą  ostrość  oraz
odwzorowującą naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej część barków, tak
aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice

3.  Na żądanie organu gminy – odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa w razie niezgodności 
4.  Na  żądanie  organu  –  poświadczenie  obywatelstwa  lub  inny  dokument  potwierdzający
posiadanie  obywatelstwa  polskiego,  jeżeli  dane  zawarte  w dokumentach  budzą  wątpliwość  
co do obywatelstwa osoby.

        5. Dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd  Gminy i Miasta w Stawiszynie
Stanowisko ds. ewidencji ludności  i  działalności gospodarczej, 
Pokój nr 1
tel. 62 7528079 wew. 33, e-mail   ewidencja.ludnosci@ stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu wymaganych dokumentów i załączników zostaje wydany dowód osobisty, który
odbiera się osobiście w naszym Urzędzie z wyjątkiem następujących przypadków:

1) dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowiony przez
sąd,

2) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera
jeden z rodziców,

3) dowód  osobisty  wydany  osobie  ubezwłasnowolnionej  niepozostającej  pod  władzą  rodzicielską
odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.

OPŁATY
Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Od  decyzji  odmawiającej  wydania  dowodu  osobistego  przysługuje  odwołanie  do  Wojewody
Wielkopolskiego, za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna. w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 391)
2. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r., 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, poz. 212)

DODATKOWE INFORMACJE

1) Dowód osobisty należy wymienić w razie:
a) zmiany  danych  zamieszczonych  w  dowodzie  osobistym  (w  tym  przypadku  dowód

osobisty należy wymienić w terminie 14 dni od daty zmiany danych),
b) uszkodzenia  dowodu  osobistego  lub  zaistnienia  innej  okoliczności  utrudniającej

ustalenie
tożsamości osoby (w tym przypadku dowód osobisty należy wymienić niezwłocznie),

c) upływu terminu ważności dowodu osobistego (w tym przypadku dowód osobisty należy
wymienić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).

2) Dowód osobisty podlega unieważnieniu: 
1. z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
2. z dniem zawiadomienia o jego utracie,  zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę

trzecia znalezionego dowodu osobistego,
3. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
4. z dniem zgonu jego posiadacza,
5. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego.
6. po upływie 3 miesięcy od daty zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

w przypadku niezłożenia wniosku o jego wymianę,
7. w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI  - 08.02.2017

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://italienisches-restaurant.com/_img/symbol-telefon.gif&imgrefurl=http://italienisches-restaurant.com/Anfahrt.htm&usg=__nv0sC7B77znh2lHXzVYi6EVe-Yg=&h=16&w=21&sz=1&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=S-6yEIjhdPYE6M:&tbnh=16&tbnw=21&prev=/images?q=symbol+telefon&hl=pl&biw=1276&bih=868&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=875&vpy=432&dur=219&hovh=16&hovw=21&tx=88&ty=16&ei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&oei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://italienisches-restaurant.com/_img/symbol-telefon.gif&imgrefurl=http://italienisches-restaurant.com/Anfahrt.htm&usg=__nv0sC7B77znh2lHXzVYi6EVe-Yg=&h=16&w=21&sz=1&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=S-6yEIjhdPYE6M:&tbnh=16&tbnw=21&prev=/images?q=symbol+telefon&hl=pl&biw=1276&bih=868&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=875&vpy=432&dur=219&hovh=16&hovw=21&tx=88&ty=16&ei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&oei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0

	WYDANIE, WYMIANA I UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
	WYMAGANE DOKUMENTY
	1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawisznie pokój nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Jak załatwić sprawę.
	2. Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, w pozycji frontalnej wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej część barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
	3. Na żądanie organu gminy – odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa w razie niezgodności
	4. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
	5. Dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu).
	MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
	Po złożeniu wymaganych dokumentów i załączników zostaje wydany dowód osobisty, który
	odbiera się osobiście w naszym Urzędzie z wyjątkiem następujących przypadków:
	1) dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowiony przez sąd,
	2) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
	3) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.
	OPŁATY
	TRYB ODWOŁAWCZY
	PODSTAWA PRAWNA
	1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 391)
	2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r., 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, poz. 212)
	DODATKOWE INFORMACJE


