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UL. ASŁANOWICZA 10; 08-110 SIEDLCE

WYDANIE I WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH
OSOBOWYCH, ZNISZCZENIA, UTRATY LUB UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z późn. 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. 2015 r., poz. 212).

Wymagane dokumenty:
1.

Wniosek w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego wypełniony pismem drukowanym (czarnym lub
niebieskim kolorem) własnoręcznie podpisany i osobiście złożony w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (WYDRUKOWANY OBUSTRONNIE),

•

2.

jeśli wniosek jest składany w postaci elektronicznej, musi być opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu
dowolnej gminy,
1 aktualna fotografia w pozycji frontalnej (kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, pokazującą wyraźne oczy,
zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami).

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:
• w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie
o niepełnosprawności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92,
z późn. zm.),

•

w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie
wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu osobistego.
Opłaty:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Nr pokoju 14 – I piętro
Nr tel./fax: tel. (25) 63 277 31, w. 44, fax. (25) 63 236 30
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 18.00
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody
Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlce.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
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Uwagi:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać w pokoju nr 14, wzór na stronie www.gminasiedlce.pl
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście co najmniej 30 dni przed upływem terminu
ważności dowodu osobistego,

3.
4.
5.
•
•

Wniosek o wydanie dowodu osobistego może złożyć osoba nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin,
Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek,
Odbiór dowodu osobistego:
Wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
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,

6.

Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy (prezydent, burmistrz, wójt),

7. Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania,
8. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: • zmiany danych, które
zamieszcza się w dowodzie osobistym,

•
•
•

uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

upływu terminu ważności dowodu osobistego,
utraty dowodu osobistego
9. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 roku nie stanowi
podstawy do jego wymiany.

