Karta Usług
Nazwa usługi: Wniosek o dowód osobisty
Nazwa Wydziału: Wydział Spraw Obywatelskich
Numer pokoju: 201
Godziny przyjmowania wniosków: 8:00 – 16:00
Numer telefonu: 71 798 21 75 lub 71 798 21 82
e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
07.01.2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i
odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
- ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne,
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
rejestru danych kontaktowych.
Wymagane dokumenty:
Wniosek na dowód osobisty składa:
- osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
- osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin
pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
- osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych
zawartych w dowodzie (zmiana adresu zameldowania nie jest podstawą
wymiany dowodu osobistego), czy upływu terminu ważności,
- rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć wniosek o dowód w
imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby
całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby,
która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
- osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu (uwaga!
równocześnie
z
wnioskiem
prześlij
formularz
zgłoszenia
utraty/zniszczenia dowodu osobistego),

- osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć
dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
Do wniosku należy dołączyć:
- kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 X 4,5, w przypadku składania
wniosku za pośrednictwem platformy E-Puap - plik z aktualnym
kolorowym zdjęciem, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o
wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej
2,5 MB, zdjęcie niespełniające wymagań, skutkuje odmową wydania
dowodu,
- 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 ,
- 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 osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły
obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument
stwierdzający tożsamość.

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie
poprzedniego dowodu z powodu kradzieży tożsamości następuje tylko
gdy wnioskodawca przedstawi organowi gminy:
- potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia
dochodzeń
zawiadomienia
o
podejrzeniu
nieuprawnionego
wykorzystania danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu
osobistego,
- albo dokument potwierdzającego wszczęcie z urzędu przez organ
uprawniony do prowadzenia dochodzeń w zakresie nieuprawnionego
wykorzystania danych osobowych,
- albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie
bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w
tym serii i numeru dowodu osobistego.
W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona
może wyrazić zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych
(RDK)
imienia,
nazwiska,
numeru
PESEL,
numeru
telefonu
komórkowego, adresu e-mail. Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny.
Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym
figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do

RDK. Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo
poprzez e-usługi.
Opłaty:
Dowód osobisty jest bezpłatny.

Termin załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
- co najmniej
osobistego,

30

dni

przed

upływem

terminu

ważności

dowodu

- niezwłocznie w przypadku :
o
o
o

zmiany danych zawartych w dowodzie
przykład zmiany nazwiska),
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

osobistym

(na

zmiany wizerunku twarzy, która utrudnia albo uniemożliwia
rozpoznanie Cię

Jeżeli zmiana adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r., to
zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o dowodach osobistych, nie
ma podstaw do jego wymiany.
Czas oczekiwania - maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy – nie występuje
Pozostałe informacje:
Każdy pełnoletni polski obywatel mieszkający w Polsce, jest
obowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego. Zawarte są w
nim aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL.
Potwierdza on Twoją tożsamość, polskie obywatelstwo (na przykład za
granicą), a także umożliwia wyjazd za granicę bez paszportu między
innymi do krajów Unii Europejskiej.
Ponadto, e-dowód umożliwia logowanie do portali administracji
publicznej,
ePUAP,
Obywatel.gov.pl,
elektroniczne
podpisywanie
dokumentów i korzystanie z automatycznych bramek granicznych.
Jeśli chcesz złożyć wniosek na dowód osobisty przez internet, musisz
mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis
elektroniczny. Jeśli posiadasz dostęp do bankowości elektronicznej, to
sprawdź czy Twój bank oferuje możliwość założenia profilu zaufanego
bez wychodzenia z domu. Założenie profilu zaufanego w bankowości
elektronicznej jest proste i szybkie. Dzięki profilowi nie będziesz musiał

składać wniosku o dowód osobisty odwiedzając urząd, przyjdziesz tylko
po odbiór gotowego dokumentu.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest
ważny przez 5 lat; która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez 10 lat.
Dowód musisz odebrać osobiście. Przy odbiorze musisz przedłożyć swój
dotychczasowy dowód osobisty lub aktualny paszport bądź dokument
potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła
obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze
dowodu osobistego). Gdy odbierasz dowód osobisty dziecka lub
podopiecznego musisz przedłożyć dotychczasowy dowód lub paszport
(jeśli go posiada).
Dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy odbiorze dowodu
osobistego.
Warstwa elektroniczna
Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w
warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia
obecności- aktywny jest w każdym dowodzie, (2.) identyfikacji i
uwierzytelnienia - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany
zostanie indywidualny numer PIN oraz (3.) podpisu osobistego – nr PIN
nadaje posiadacz dowodu osobistego.
Aktywować warstwę elektroniczną przez nadanie PIN można zrobić przy
odbiorze dowodu osobistego lub w dowolnym czasie w dowolnym
urzędzie gminy.

