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WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE MAŁOLETNIEJ
Podstawa prawna:

•
•

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 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) podpisany przez wnioskodawcę i złożony w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

•

osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu
wniosku,

•

osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 5 roku życia mogą otrzymać dowód osobisty na wniosek jednego
z rodziców lub opiekuna prawnego.

•
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 – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub 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, bez nakrycia
głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami patrząca 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, 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.),

•

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

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie pierwszego dowodu osobistego osobie małoletniej.
Opłaty:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
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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.
Uwagi:
1.
2.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać w pokoju nr 14, wzór na stronie www.gminasiedlce.pl
Odbiór dowodu osobistego:
• Rodzic/opiekun prawny ( zwany wnioskodawcą),
• osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku
życia).

