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WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Spraw Obywatelskich  

 
II.PODSTAWA PRAWNA: 

 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,  
 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru 

dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. 
 

III. WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy: 

1. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym 
przez wnioskodawcę. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie 
utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.  

2. do wniosku dołącza się jedną kolorową fotografie o wymiarach 35 x 45 mm; wykonaną nie wcześniej niż            
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, która: 
 wykonana jest na jednolitym jasnym tle, 
 z równomiernym oświetleniem, 
 ma dobrą ostrość i odwzorowuje naturalny kolor skóry, 
 obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% 

fotografii, 
 przedstawia osobę w pozycji frontalnej, 
 ma zachowaną symetrię w pionie, 
 odzwierciedla w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się         

o wydanie dowodu osobistego, 
 osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą 

włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice - osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności   
i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia na to nie pozwala może załączyć 
fotografię niespełniającą tych wymogów, 

 przedstawia osobę bez nakrycia głowy - osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego 
wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni 
widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku 
wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. 
Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka 
potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku, 

 przedstawia osobę bez okularów z ciemnymi szkłami - osoba z wadą narządu wzroku może załączyć 
fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży 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. 

 
UWAGA 
 Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku twarzy dotyczących: 

patrzenia na wprost, naturalnego wyrazu twarzy, zamkniętych ust, twarz nieprzysłonięta włosami, widoczne 
brwi, oczy i źrenice 
 

IV. OPŁATY: 
      Nie podlega opłacie. 
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WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

V.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 7 i 8 pracują: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek, 
piątek w godz.7.45 – 15.45 

 
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Wydanie dowodu osobistego 
 
VII.TERMIN ZAŁATWIENIA: 

Do 30 dni 
 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym 
UWAGI: 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Okres ważności dowodu osobistego: 

 dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty 
jego wydania, 

 dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty 
jego wydania, 

 dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest 
możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego 
wydania. 

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się 
o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osób: 

 które nie ukończyły 12. roku życia, 
 od których chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, 
 od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. 

 
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
2. 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 lub kurator. 
3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie 

wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.  
4. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do 

czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy 
składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych – o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu 
osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą 
wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego 
przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na 
przyjęcie tego wniosku. 

UWAGA: w przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się 
nieuzasadnione, organ odmówi przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz pouczy o 
konieczności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy. 
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WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

Odbiór dowodu osobistego. 
1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie 

dowodu osobistego. 
2. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód 

osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o 
wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie 
składał wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

3. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo 
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, 
która: 

1) nie ukończyła 5. roku życia; 
2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu 

wniosku w siedzibie organu gminy. 
4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania 

tej czynności, w przypadku gdy: 
1) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy (przyjęcie wniosku  

o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy); 
2) osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności  

osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej 
się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. 

5. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument 
potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP, jeżeli ten dokument był wydany i nie został zwrócony 
po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. 

6. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być 
aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego. 

7. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał 
dowód.  
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