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Urząd Gminy 
W Kuczborku-Osadzie 

 

KARTA  USŁUGI USC - 1 

WYDAWANIE I WYMIANA DOWODÓW 
OSOBISTYCH 

Wersja Nr 1 

Data zatwierdzenia: 
 

17.09.2012 
Komórka 

organizacyjna: KIEROWNIK USC 

Tel./Faks: tel.  23 657-62-59     w.22  fax.657-62-59 
I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego– załącznik nr 1 
                       Wniosek należy drukować dwustronnie ! 

 
2. Załączniki do wniosku: 
1)    dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlające aktualny 
        wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę 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. 
       Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku 
        fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku 
       dołącza 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 o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu 
        niepełnosprawności. 
        Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do  
         wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku  
         załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. 
2)    dowód osobisty podlegający wymianie ( do wglądu), a w przypadku utraty, zaświadczenie 
       o zgłoszeniu utraty dowodu jeżeli zostało wydane, 
3)    a) odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek 
           małżeński,  
        b) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.  
 
        Do wniosku nie dołącza się powyższych dokumentów, jeżeli zostały sporządzone  
        w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu    
        osobistego. Złożenie powyższych dokumentów nie jest również konieczne w przypadku  
        upływu terminu ważności dokumentu, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności  
        utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, jeżeli dane osobowe wnioskodawcy nie uległy 
        zmianie od czasu wydania ostatniego dowodu osobistego. 
4)  na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument         potwierdzający posiadanie 

polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte  
w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. 

 
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
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1. USC, telefon 23 657-62-59 wew.22 pok.nr 
 
                              WNIOSEK SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE! 
                              z wyjątkiem: 

• osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez 
sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą 
drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ 
gminy lub notariusza, 

• osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą  
wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd, 

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice 
albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego  
z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza, 

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby 
ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. 

Uwaga! 
 Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa wyżej jest wymagana obecność osoby 
małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.  
W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się 
pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej 
osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje. 

 
III. OPŁATY 

Od 01.01.2010r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego. 
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

q  czas oczekiwania -1 MIESIĄC (czas ten może ulec wydłużeniu!)  
                               DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE! 
                                   z wyjątkiem następujących przypadków: 

• dowód  osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia, odbiera jeden  
z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd, 

• dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera 
jeden z rodziców, 

• dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej, całkowicie niepozostającej             pod władzą 
rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd, 

• dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, niemającemu obowiązku posiadania 
dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden 
 z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd, 

• dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba             albo kurator 
ustanowiony przez sąd. 

W przypadku niemożności osobistego odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej 
niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia  
o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to 
okoliczności, w jakich się ona znajduje.  
 
Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument 
potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ. Dokument ten organ gminy 
przekazuje niezwłocznie organowi, który dokument wydał. 
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Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty. Organ 
wydający nowy dowód osobisty dotychczasowy dowód unieważnia i zwraca unieważniony dokument osobie 
odbierającej nowy dowód osobisty. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 
 

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kuczbork-Osada w terminie         14 dni od daty jej doręczenia. 

VI. PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych     
   (tekst jednolity – Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.02.2009r. w sprawie wzoru 
    dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów 
    osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U.Nr 47 poz.384).                
                    

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 
  
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby poświadczającym obywatelstwo polskie, 
uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie 
umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie 
jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument wystarczający do przekroczenia ich granicy. 
 

O B O W I Ą Z E K     P O S I A D A N I A   D O W O D U  O S O B I S T E G O 
 
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty: 

• Od ukończenia 18 roku życia; 
• Od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod 

których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. 
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia    13 roku życia. Na uzasadniony 
wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. 
 

OBOWIĄZEK WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH: 
 
 Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku: 
 

1. zmiany danych, zamieszczonych w  dowodzie osobistym (należy wystąpić o jego wymianę  w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę), W przypadku obywateli polskich przebywających za 
granicą termin, ten   wynosi 3 miesiące. 

2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby 
(należy wystąpić o wymianę niezwłocznie), 

3. upływu terminu ważności dowodu osobistego (należy wystąpić o wymianę  
nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).  

Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany, w przypadku niezłożenia przez 
posiadacza dowodu osobistego wniosku  
o jego  wymianę. 
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi  
4 miesiące. 
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Unieważnienie dowodu osobistego następuje również z dniem: 
• zawiadomienia o utracie  lub zniszczeniu,  
• utraty ważności,  
• odbioru dowodu osobistego w miejsce poprzedniego dowodu osobistego, 
• przekazania przez osoby  trzecie, 
• utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza, 
• zgonu posiadacza dowodu osobistego. 

Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy (Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt).  
Właściwość miejscową organu ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu 
osobistego, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.  
Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu               na miejsce pobytu czasowego 
wnioskodawcy na terytorium RP, jeżeli jego złożenie               we właściwym organie gminy stanowi znaczną uciążliwość 
dla wnioskodawcy.  
W przypadku gdy nie można ustalić ostatniego miejsca pobytu stałego na terytorium RP,  
dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa- Śródmieście. 
 
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. 
 
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat                  od daty jego wydania. 
 
Dowód osobisty wydany osobie która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas 
nieoznaczony. 
 

U T R A T A    D O W O D U    O S O B I S T E G O 
 
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym 
najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają wolne 
od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz 
powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. 
 
Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi 
dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy lub właściwą ze 
względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnienia 
 
Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a 
w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych -  odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora 
ustanowionego przez sąd.  
W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, 
niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po 
okazaniu pełnomocnictwa udzielonego         na piśmie.  
Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa  
w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun 
ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby.  
 
Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do 
właściwego organu gminy. 

 
Z W R O T     D O W O D U   O S O B I S T E G O 
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Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który 
wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej. Nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od daty doręczenia zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa 
polskiego. 
Osoba, która odnalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go 
organowi, który wydał ten dokument. 
Osoba, której zwrócono znaleziony dowód osobisty - w przypadku gdy zawiadamia  
o utracie dokumentu, jest obowiązana przekazać dowód osobisty najbliższemu organowi gminy lub właściwej  ze 
względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej. 
 
Osoba która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu  
organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód 
osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. 
W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów o 
aktach stanu cywilnego w ciągu 3 dni od dnia zgonu przekładają dowód osobisty osoby zmarłej w  celu sporządzenia 
aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zwraca dowód osobisty zgłaszającemu zgon,               po uprzednim anulowaniu  
poprzez odcięcie jednego z rogów tego dokumentu. Jeżeli osoba zawiadamiająca o zgonie nie odbierze dowodu 
osobistego osoby zmarłej, dokument ten przechowuje się w kopercie dowodowej. 
 
 
 

- Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie, ul. Mickiewicza 7 , 09-310 Kuczbork   
 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA 
Opracował: Kierownik USC Agnieszka Sieńczyk 17.09.2012 
Zaakceptował: Sekretarz Gminy Teresa szczesna 17.09.2012 
Osoba odpowiedzialna  
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