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I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy:
- osobiście
- w postaci elektronicznej – podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego:
- 1 fotografia – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze
fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym
jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od
wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Dopuszcza się fotografię:
- w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
- w nakryciu głowy z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej,
- dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu)
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Dopiewo
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
ul. Wyzwolenia 24, 62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl
czynny: pon. 09.00-17.00

wt.-pt. 07.30-15.30
tel. 618148331 wew. 421
Fax 618148092
III. OPŁATY

- Brak
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wniosek składa:
- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- rodzic/opiekun prawny – dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest
postanowieniem sądu,
- kurator – dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu,
- osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
- osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą
elektroniczną.
Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu
wniosku.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
niezwłocznie w przypadku:
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację jego posiadacza,
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy
zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
jego posiadacza.
Odbiór dowodu osobistego:
Dowód osobisty odbiera się w urzędzie Gminy, w którym został złożony wniosek.
Dowód odbiera:
- wnioskodawca ( składający wniosek w swoim imieniu)
- rodzic / opiekun prawny – dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
- osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia),

rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,
- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których
wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie
dającą się pokonać przeszkodę.
Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega
unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła
obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego)
V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji dotyczącej odmowy wydania dowodu osobistego przysługuje prawo wniesienia odwołania, za
pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
VI. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych tj. (Dz. U. z 2017r. , poz.1464 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty,
uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 2012),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.2019 r. ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 400) w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego,

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

- Wniosek może złożyć mieszkaniec dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Upływ terminu ważności, zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym wymaga złożenia wniosku o
jego wymianę. Dowód osobisty traci ważność po upływie 4 miesięcy od daty zmiany danych. Nie stanowi
podstawy jego wymiany zmiana adresu miejsca zameldowania w dowodach wydanych po dniu
01.03.2015r., ponieważ nie potwierdza on miejsca zameldowania (Art.89 ustawy o dowodach osobistych).
- W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego fakt ten zgłasza się osobiście w dowolnej gminie, z wyjątkiem zgłoszenia w formie elektronicznej – tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
WARSTWA ELEKTRONICZNA:
Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenie obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienia oraz (3.) podpisu osobistego,
które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat(1) aktywny jest w każdym

dowodzie, certyfikat (2) i (3) aktywne będą jeśli wyrazisz na to zgodę i nadane im zostaną indywidualne
numery PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w
dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13 roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletniości. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym urzędzie Gminy bądź
poprzez aplikację na obywatel.gov.pl. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

- Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, tel. 61 8148-331, fax. 61 8148-092 -
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