Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
tel. (44) 680 -13 -81, (44) 680-15-33,
fax. (44) 680-17-77 www.lgota.i-bip.pl,
e-mail:lgota@i-bip.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 17.00
wtorek-piątek: 8 .00 – 16.00

Zasady wydawania dowodu osobistego
Komórka
odpowiedzialna:
Osoba właściwa
do załatwienia
sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
1. Ireneusz Makosch
2. Edyta Kotlewska-Lota

Adres:

97 – 565 Lgota Wielka,
ul. Radomszczańska 60
pokój 14 (USC)

Telefon:

(44) 680-15-43

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2015 r.
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 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na
terytorium kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Forma wnoszenia
podania:

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W
imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu
osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w obecności tej
osoby, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia)
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu
choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody
wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w
miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego
wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się
nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym
przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych
zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2.

Wymagane
dokumenty

3.

4.

5.

Uwaga !!!
- formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu
A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji druk bez marginesów! (w opcjach drukowania ustaw: brak skalowania
strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku
- formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w
formie elektronicznej przez ePUAP.
1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, przedstawiająca
osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący
uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o
wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć
do wniosku fotografię przedstawiającą 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 narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721 z późniejszymi
zmianami)
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania
może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy,
o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do
wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty
wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
Dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo
polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Formularze do
pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Opłaty:

Brak

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został
złożony wniosek.
Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

Forma załatwienia
sprawy:

• odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była
obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5
roku życia
• odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza
siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot.
choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się
pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru
Wymagane dokumenty do odbioru dowodu osobistego:
• dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata
• cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument
potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez
właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został
zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie
obywatelstwa polskiego

Termin załatwienia
sprawy:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać
przedłużony.

Tryb odwoławczy:

Informacje
dodatkowe:

1. Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia
załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej nie spełnia wymogów, lub wnioskodawca składa wniosek o
wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.
2. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji
administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Odwołanie od decyzji, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego
złożenia. Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje odwołanie
do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za
pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany
nazwy organu wydającego; zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu
osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w
stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
3. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub
uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej
Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
2. niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w pkt 2-4.

