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RSO .3  Wydanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 
 

 wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego   
 
Załączniki: 

 1 kolorową fotografię o wymiarach 35 x 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 znajdowała się 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy 
zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem 
twarzy z zamkniętymi ustami 

 osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające 
osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego 
wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym 
uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest 
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 

 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 

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

 w przypadku wątpliwości organu, na jego żądanie, poświadczenie obywatelstwa polskiego( wydane 
przez Wojewodę Wielkopolskiego) lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

Urząd Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-685 Szczytniki 
Referat Spraw Obywatelskich  /Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 
Złożenie dokumentów: Piętro II, Pokój nr 7  nr tel. 62 7625001 wew. 45 
  
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

30 dni 
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju.    
Jeśli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej: 
- wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny  
- osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin 
- przy składaniu wniosku dla dziecka, które nie ukończyło 5 lat nie jest wymagana jego obecność 

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. 
Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. 
Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd. 
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wymaga 
obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku. 
 

 

OPŁATY 
 

Nie pobiera się 
 

TRYB ODWOŁAWCZY 

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie  do Wojewody 
Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytniki w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji. 
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PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o  dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131  ze. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów 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 2015r., poz.212) 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 
 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 

2015-03-01 

 


