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Nr: SO.1 

 

Karta Usługi 
Data 

sporządzenia: 

09.11.2021 

 
 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 
 

 

 

Podstawa 

prawna 

Ustawa z dnia 06.08.2010r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2020r., poz.332), 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i 

odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2021 poz. 1865) 

 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 

ul. Ks. Czerwionki 39 

47-110 Kolonowskie 

 

Godziny pracy: 

poniedziałek od 7.00 do 16.00, 

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00, 

piątek od 7.00 do 14.00. 

 
 

Osoba 

właściwa do 

załatwienia 

sprawy 

Patrycja Muc- Bednorz  

telefon kontaktowy:775005647 

e-mail: dzgosp@kolonowskie.pl   

 

 

Wymagane 

dokumenty 

•  Wniosek o wydanie dowodu osobistego.  

• Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze 

fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz 

spełniająca wymagania określone w art. 29 Ustawy o dowodach osobistych.  

•  Na żądanie organu, w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której 

ma być wydany dowód osobisty – dokument potwierdzający posiadanie 

obywatelstwa polskiego 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

brak 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl
mailto:dzgosp@kolonowskie.pl
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101671131


Termin 

składania 

dokumentów 

na bieżąco 

Termin 

realizacji 

do 30 dni  

Tryb 

odwoławczy 

Wojewoda Opolski za pośrednictwem Burmistrza Kolonowskiego  

Uwagi Status wniosku możesz sprawdzić na stronie: 

http://www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-

osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy  
 

Informacje 

dodatkowe 

Zasady składania wniosku: 

1. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie 

gminy na terenie RP. 

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub 

posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o 

wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. 

4. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest 

obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie 

ukończyły 5. roku życia. 

5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, 

o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 

6. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu 

choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, 

wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie 

wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają 

na przyjęcie tego wniosku. 

7. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się 

odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z 

wyłączeniem osoby:  

a. która nie ukończyła 12. roku życia, 

b. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków 

któregokolwiek z palców (wówczas dowód wydaje się na 12 

miesięcy) 

c. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. 

8. Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej 

osoby, która ukończyła 12 rok życia. 

9. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu. 

 

 

http://www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
http://www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy


Zasady odbioru dowodu: 

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został 

złożony wniosek. 

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do 

czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5. roku 

życia albo osoba nie posiada zdolności do czynności prawnych i która była 

obecna przy składaniu wniosku w urzędzie gminy). 

3. Przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym 

jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu 

pobytu osoby, której dowód osobisty ma być wydany lub gdy po złożeniu 

wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające 

osobisty odbiór dokumentu. 

4. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu 

osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na 

terytorium RP, jeżeli ten dokument był wydany i nie został zwrócony po 

doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. 

5. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla 

poszczególnych certyfikatów może być aktywowana  wyłącznie przez 

posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy. 

6. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego 

w urzędzie gminy, który wydał dowód.  

7. Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-

dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo 

ważny jak podpis własnoręczny. Można go też używać do załatwiania 

innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.  

 

Wzory 

wniosków 

• WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

Sporządziła: Patrycja Muc-Bednorz 


