
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest 

obowiązany posiadać dowód osobisty. 

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. 

 

W dowodzie osobistym zamieszcza się:  

1) nazwisko,  

2) imię (imiona),  

3) nazwisko rodowe,  

4) imiona rodziców,  

5) datę i miejsce urodzenia,  

6) płeć,  

7) wizerunek twarzy,  

8) numer PESEL,  

9) obywatelstwo;  

10) serię i numer dowodu osobistego,  

11) datę wydania,  

12) datę ważności,  

13) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

 

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

 

1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu 

której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny; 

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu 

której wniosek składa jeden z rodziców; 

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w 

imieniu której wniosek składa opiekun prawny; 

4) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator. 

 

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. 

 

 Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek bez udziału 

rodziców lub opiekunów prawnych, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.  

 

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie 

przedłożonego przez 

wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego 

tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego 

dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 



 

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, 

niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia 

organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że 

okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. 

 

 

 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku na dowód osobisty: 

1.    Wniosek o wydanie dowodu osobistego.  

2.    Aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, 

wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez 

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia musi mieć wymiary 35 × 45 mm, 

wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny 

kolor skóry, obejmującą 

wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% 

fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji 

frontalnej. Fotografia powinna 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. W ta-kim 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 (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)). 

- 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 odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony 

wniosek.  

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności 

prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności 

tej osoby Jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się 

odpisy akt stanu cywilnego – ponowne ich złożenie nie jest wymagane. 

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:  

1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;  

2) niezwłocznie – w przypadku:. 

a) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem 

zmiany nazwy organu wydającego;  

b) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku 

do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu 

utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;  

c) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym 

lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 



 

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, 

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

osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej 

placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie 

przedłożonego przez 

wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego 

tej osoby, a w przypadku 

osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub 

innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Opłaty: 

Brak. 

Miejsce złożenia i odbioru: 

Urząd Gminy w Siennicy 

Termin odpowiedzi: 

1.    Do 1 miesiąca. 

Tryb odwoławczy: 

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna: 

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz.U.2013.267). 

2.    Ustawa z dn. 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 

1131 ze zm.). 

3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wzoru 

dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, 

ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U.  2015 r., poz. 212). 

 

 


