URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr OSO-07
REFERAT
NAZWA USŁUGI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY
PODSTAWA PRAWNA

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
Ewidencja Ludności pok. nr 4
Agnieszka Jeżowska
Tel. (041) 3841048 wew. 32
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.
z 2010 r., poz. 1131 z późn. zm.) - art. 46 ust. 1, 2
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach
wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia
i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212),
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r., poz. 1114),
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2014r., poz. 1182).


WYMAGANE
DOKUMENTY

OPŁATY
TERMIN ZAŁATWIENIA
SPOSÓB ODWOŁANIA
UWAGI

 wniosek o wydanie dowodu osobistego OSO-W07
 aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na
jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą
naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii
pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w
pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 dotychczasowy dowód osobisty do wglądu.
 Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty.
 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 Przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem
Wójta Gminy Kozłów w terminie 14 dni od dnia wydania dowodu
osobistego.
Dowód osobisty obowiązana jest posiadać osoba będąca obywatelem
polskim i zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 od ukończenia 18 roku życia (wniosek o dowód osobisty może złożyć
osobiście miesiąc przed ukończeniem 18 lat),
 od ukończenia 15 roku życia, jeśli 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,
 do ukończenia 18 roku życia ( przy składaniu wniosku wymagana
obecność i zgoda wyrażona przez własnoręczny podpis rodzica lub
opiekuna prawnego),
 wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu
osobistego,
 w przypadku osoby małoletniej wniosek składają rodzice lub opiekunowie
prawni,
 wypełniony wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny,
 w przypadku długotrwałego pobytu za granicą wymagane jest
poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym
został złożony wniosek,
 w przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony
w trybie art. 26 ust. 1, ustawy o dowodach osobistych, odbioru dowodu
osobistego
może
dokonać
pełnomocnik
legitymujący
się
pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru,

 złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu
osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (z
wyjątkiem dowodów dla osób ubezwłasnowolnionych – wniosek o dowód
dla takiej osoby składa i odbiera kurator lub opiekun prawny).
Sporządził:
Jeżowska Agnieszka

Sprawdził:
Kucharz Agnieszka

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

