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WYDANIE, WYMIANA I UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek  –  druk  dostępny  w  Urzędzie  Gminy  i  Miasta  w  Stawiszynie  pokój  nr  6  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,  z
widocznymi brwiami.

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 6
tel. 62 7528079 wew. 23, e-mail   ewidencja.ludnosci@stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1) Złożenie wniosku wraz z załącznikami

2) Odbiór dowodu osobistego
- Przedłóż dotychczasowy dowód osobisty – w przypadku wymiany), 
- Inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość np. paszport,
-  Przedłóż  dokument  potwierdzający legalność  pobytu  na  terytorium RP (  dotyczy osoby,  która  nabyła
obywatelstwo polskie),
- Przedłóż pełnomocnictwo szczególne przy odbiorze dowodu jako pełnomocnik

3) Odbierz dowód osobisty i podpisz formularz odbioru,
4) Odbierz kod PUK ( wyłącznie posiadacz dowodu osobistego) i potwierdź jego odbiór,
5) Ustal kody PIN1( 4 cyfrowy), PIN2 ( 6 cyfrowy)- tylko posiadacz dowodu osobistego w warstwie ,

którego zamieszczono odpowiednie certyfikaty,
  osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w  warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby,

która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo- w przypadku osoby małoletniej ,
która ukończyła 13. rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.

 Certyfikat  potwierdzenia  obecności  zamieszcza  się  w  warstwie  elektronicznej  każdego  dowodu
osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.

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

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1464 z późn. zm.)

     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 ze zm.)
     3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2018
r., poz. 2096 z późn. zm. )

DODATKOWE INFORMACJE

1)
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI  - 12.03.2019 r.
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