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KARTA USŁUGI BEL/01 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o  dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, 

poz. 1131 z późn. 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. z 2015r., poz. 212),  

Komórka 

odpowiedzialna 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - BEL 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych- BEL 

 

Sposób załatwienia 

sprawy 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy                   

na terytorium kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.           

 

Wymagane 

dokumenty 

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego,  

2.Jedna aktualna kolorowa fotografia  o wymiarach 35x45 mm, przedstawiająca osobę 

w pozycji frontalnej, wykonana na jednolitym jasnym tle. Fotografia winna 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, po dołączeniu 

orzeczenia o niepełnosprawności. 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, po załączeniu 

zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. 

3.Dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – 

dokument podróżny lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 

Opłaty Brak opłaty. 

Czas załatwienia 

sprawy 

Do 30 dni. 

Tryb odwoławczy Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w ciągu 14 dni od 

otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej. 

Inne informacje 1. Składanie wniosku. 
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium RP 

jest obowiązany posiadać dowód osobisty.  

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 nie 

dającej 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. Dowód osobisty wydany osobie, która nie 

ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu 

osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny 

przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.  

2. Odbiór dowodu. 
 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został 

złożony wniosek. 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 

może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do 

dokonania jego odbioru.  

3.Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu. 
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza 

niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu 

osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP. 

Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego. Zgłoszenia 

utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można 

również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. W przypadku 

osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun 

prawny lub kurator. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się 

uszkodzony dowód osobisty. 

 

PFormularze do 

pobrania 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego 

Opracował: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 


