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 Tytuł sprawy
UZYSKANIE, WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
 Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. 2 fotografie (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w
pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oświetlenia twarzy),
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30,00zł
wniesionej w kasie Urzędu Gminy w Wielgomłynach
oraz ponadto:
1. Jeżeli jest to pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat:
- odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek
małżeński i urodzone są poza terenem gminy Wielgomłyny,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku –
w przypadku osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Wielgomłyny,
- posiadany dowód osobisty do wglądu,
2. Jeżeli jest to dowód osobisty dla osoby małoletniej:
- odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które urodziły się poza terenem
gminy Wielgomłyny,
3. Jeżeli dowód osobisty wydawany jest w przypadku zmiany danych osobowoadresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach):
- odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek
małżeński i urodzone są poza terenem gminy Wielgomłyny,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku w przypadku osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Wielgomłyny,
- posiadany dowód osobisty do wglądu.

 Opłaty
Opłata za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30,00zł

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4

 Termin załatwienia sprawy
30 dni

 Podstawa prawna
1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10.04.1974r. (Dz. U. Nr 87,
poz. 960, tekst jednolity z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie
dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r.
w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i
wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999),
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 Tytuł sprawy
UZYSKANIE, WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
 Podstawa prawna
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst
jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 Informacje dodatkowe
Dokumenty należy składać i odbierać osobiście.
Małoletni powyżej 13 roku życia składa wniosek w obecności przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego, w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia wymagana jest obecność obojga
rodziców lub opiekunów prawnych z dzieckiem.
W przypadku, gdy jedno z rodziców lub opiekun prawny przebywa za granicą do wniosku
należy dołączyć oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) potwierdzone przez konsulat.
W przypadku, gdy jedno z rodziców jest pozbawione praw rodzicielskich do wniosku należy
dołączyć odpowiedni wyrok sądu.
W przypadku zgonu jednego z rodziców do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu
zgonu.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:
1. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej
ustalenie tożsamości osoby,
3. upływu terminu ważności dowodu osobistego
Posiadacz dowodu osobistego w ciągu 14 dni od daty zmiany danych zawartych w dowodzie
winien wystąpić o jego wymianę.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która
nie ukończyła 18 roku życia, ważny jest 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany
osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony.
Urząd Gminy w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
tel. (0-44) 787-10-87, fax. (0-44) 787-10-82

WWW: http://www.wielgomlyny.pl
e-mail: gminawielgo@poczta.onet.pl

