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Nazwa usługi:

wydanie dowodu osobistego
Podstawa prawna:

I





ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. - O dowodach osobistych,
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. - W sprawie
wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia,
unieważniania i zwrotu,
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:





II






własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego (formularz
DO/W/1)
aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35mm x 45 mm, bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na
wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami,
dotychczasowy dowód osobisty (dotyczy ponownego wydania dowodu osobistego)
(do wglądu),
dokument ze zdjęciem (legitymacja, paszport do wglądu) – dotyczy osób po raz
pierwszy wyrabiających dowód,
w indywidualnych przypadkach Organ może żądać od wnioskodawcy:
- polskiego skróconego odpisu aktu urodzenia lub aktu małżeństwa
- orzeczenia sadu dotyczącego spraw osób niepełnoletnich,
- dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności
dotyczącej obywatelstwa.
Jeśli wniosek o dowód osobisty składany jest w formie elektronicznej , wtedy powinien

.

zostać złożony przez stronę -https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
Uwaga! Interesanci starający się o wydanie dowodu osobistego zobowiązani są do
zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO (formularz RODO-dowody osobiste)
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Miejsce składania dokumentów i odbiór dowodu osobistego:


Referat do Spraw Obywatelskich, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój
nr 1 - inspektor Ewa Więsek, tel.: 46 864 25 35, email: dowody.osobiste@teresin.pl.

Opłaty:


nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


do 30 dni.

Sposób zakończenia postępowania:


wydanie dowodu osobistego.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Referat do Spraw Obywatelskich, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój
nr 1 - inspektor Ewa Więsek, tel.: 46 864 25 35, email: dowody.osobiste@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:

VIII



odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, 00–950 Warszawa, Plac Bankowy
3/5, za pośrednictwem wójta Gminy Teresin, w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.

Dodatkowe informacje:
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wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej lub wniosek w formie
elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP składa się w dowolnym Urzędzie Gminy bądź Urzędzie
Miasta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby , której do ukończenia 18 roku życia
zostało więcej niż 30 dni składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
wniosek o dowód osobisty można złożyć 30 dni przed datą 18 urodzin,
wniosek osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,
składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Wniosek osoby ubezwłasnowolnionej
częściowo, składa kurator,
w przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego lub
nie może osobiście odebrać dowodu osobistego w Urzędzie Gminy np. z powodu
choroby, niepełnosprawności, osoba zawiadamia o tym Urząd Gminy. W takiej
sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na
to okoliczności, w jakich się ona znajduje,
dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera
rodzic albo opiekun prawny w obecności tej osoby chyba że była obecna przy
składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia,
dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator,
poza przypadkami opisanymi powyżej składanie wniosku i odbiór dowodu
osobistego musi nastąpić osobiście,
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 załącza 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,

Uwagi:
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Opracowała:
Ewa Więsek



w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez wójta Gminy, pozostawia się
bez rozpatrzenia,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Grażyna Cierpis-Przysucha

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

