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NAZWA USŁUGI:

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

I. PODSTAWA PRAWNA:

 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),

 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. poz. 212),

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 267 ze zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wydrukowany na jednej kartce – dwustronnie)

2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x
45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle,  mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą
naturalny  kolor  skóry,  obejmująca  wizerunek  od  wierzchołka  głowy  do  górnej  części
barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
źrenice,  i  przedstawiającą osobę w pozycji  frontalnej,  bez nakrycia głowy  i  okularów z
ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z
naturalnym wyrazem twarzy i  zamkniętymi  ustami.  Fotografia  winna być  wykonana na
papierze  fotograficznym  lub  papierze  fotograficznym  przeznaczonym  do  drukarek.
Fotografia  winna  być  wykonana  nie  wcześniej,  niż  6  miesięcy  przed  dniem  złożenia
wniosku. 

3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w
Rejestrze Dowodów Osobistych –  skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku
zawarcia  małżeństwa  –  skrócony  odpis  polskiego  aktu  małżeństwa,  orzeczenie  sądu,
dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

III. OPŁATY:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, jednakże w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym
wnioskodawca zostanie powiadomiony



V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Dowolny organ gminy.

W Urzędzie Gminy w Lubinie wnioski przyjmowane są w pok. 4 (parter) – Referat Organizacyjny i
Spraw Obywatelskich – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 z wyjątkiem
wtorku w godz. 8.00-16.00.
Wszelkich  informacji  w  sprawach  jw.  udziela  pracownik  Referatu  Organizacyjnego  i  Spraw
Obywatelskich pod numerem tel. 076/84-03-103, 076/84-03-104 lub 076/84-03-144.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję.

VII. UWAGI:

1. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobi-
sty.
2. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu 
ważności,

 zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - niezwłocznie,
 zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy 

zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym 
identyfikacje jego posiadacza - niezwłocznie,

 uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfi-
kację jego posiadacza - niezwłocznie.

3. W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o 
wydanie dowodu osobistego. 

4. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
5. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
6. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
7. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

 osoby małoletniej, której do ukończyła 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w 
imieniu której wniosek  składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,

 osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imie-
niu której wniosek składaj 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.
8. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienio-

nym wyżej wymaga ich obecności prze składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie 
ukończyły 5. roku życia. 

9. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotogra-
fię  przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza
się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narzą-
du wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawo-



dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r Nr 127, poz. 
721 z ze zm.).

10. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wnio-
sku fotografię przedstawiające ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widocz-
ny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wy-
znaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  W uzasadnionych przypadkach organ 
gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przed-
stawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi 
ustami.

11. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony 
wniosek. Z  wyjątkiem następujących przypadków:

 dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności praw-
nych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;

 dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic 
albo kurator.


