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Podstawa prawna: 

 

Art. 46-54 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131                

ze zm.)  

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 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 r. poz. 212) 

 

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 6 listopada 2006r. (Dz.  U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 

        W E R S JA   P A P I E R O W A 
 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (w załączeniu)  

2. Do wglądu dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy 

3. Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego                             
o wymiarach 35 x 45 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 
wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami 
nieprzesłoniętymi włosami. Dopuszcza się złożenie fotografii: 

 w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem   
o niepełnosprawności, 

 z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone 
zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej, 

 w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na 
wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę                              
z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi 
ustami. 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi                       
w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu 
wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu 



 

 

urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego 
odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński)                        
lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu 
poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej 
obywatelstwa. 

W E R S J A    E L E K T R O N I C Z N A 

1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy. 

2. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię                      
o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, 
spełniającą wymogi wskazane w pkt. 3 wersji papierowej wymaganych dokumentów  

3. W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby 
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu 
osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty 
dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu. 

4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi                           
w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu 
wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu 
urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego 
odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) 
lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu 
poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej 
obywatelstwa. 

 II. OPŁATY: 

 Brak  
 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Do 1 miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, 
o czym zawiadamia się wnioskodawcę 

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Referat administracyjny – stanowisko ds. obywatelskich 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem 
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie 
wydania dowodu osobistego.              

 

VI. UWAGI:  

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej odbywa się w drodze złożenia                    
wniosku w siedzibie organu dowolnej gminy 

2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem: 

 osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,                 
w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny; 

 osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,                   
w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców; 



 

 

 osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,                  
w imieniu której wniosek składa opiekun prawny 

3.  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. 

4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony 
wniosek. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, 
lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód 
osobisty wydawany osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, lub osobie 
ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, 
rodzic albo kurator. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub 
ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu 
wniosku. 

5. 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. 

6. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy 
niezwłocznie zawiadomić o tym organ, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu, 
a jeśli został już wydany nowy dowód osobisty- niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument 
najbliższemu organowi gminy. 

7. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje 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; zmiany wizerunku twarzy posiadacza 
dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego      w dowodzie 
osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego 
posiadacza; utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym                    
lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza 

8. Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić w Internecie, pod adresem: 

www.obywatel.gov.pl oraz telefonicznie. 

 
     Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 na parterze budynku Urzędu Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie lub pod numerem telefonu 056 47 26 326. 
 

http://www.obywatel.gov.pl/

