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SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

I. Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia
2017.06.27)
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464 t.j. z dnia 2017.07.31).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty,
uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. poz. 212).

II. Wymagane wnioski Wniosek o wydanie dowodu osobistego. (F-UOR-01)
III. Wymagane załączniki Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
IV. Dokumenty do wglądu: Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny
paszport (do wglądu)

V. Opłaty: brak
VI. Termin załatwienia sprawy do 30 dni.
VII. Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tryńcza – pok. nr 4
VIII. Jednostka odpowiedzialna Referat organizacyjny
IX. Tryb odwoławczy do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
X. Opłaty za odwołanie nie pobiera się
XI. Uwagi: Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa
wnioskodawcy. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35
x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor
skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 7080% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być
wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia
powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
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