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Urząd Gminy 
w Klwowie 

Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty Data zatwierdzenia: 
23.06.2008r. 

 

 IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: BoŜena Łukasiewicz 16.05.2008 

Sprawdził:  Jarosław Wojdyła 23.06.2008r. 

Zatwierdził: Piotr Papis 23.06.2008r. 

Osoba odpowiedzialna za aktualizacj ę karty: BoŜena Łukasiewicz 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Wymagane dokumenty: 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego. 
Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku Ŝycia. 
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. 
Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające 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. 
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego. 
Odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małŜeński. 
Odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o aktualnie uŜywanym nazwisku lub z adnotacją o rozwodzie. 
Na Ŝądanie organu: 
Poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeŜeli 
dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby. 
OPŁATY 
30 zł – za wydanie dowodu osobistego. 
MIEJSCE  ZŁO śENIA  DOKUMENTÓW  
Urząd Gminy w Klwowie, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr. 11 
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 
Godziny przyjęć klientów: 
pn. .- pt  - 7.30 - 15.30 
OSOBY  DO KONTAKTU 
BoŜena Łukasiewicz (Kierownik USC) –UG Klwów, pok. nr 11, tel. 048/67-10-010 w.16 
 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  
Do 1 miesiąca. 
Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał 
decyzję. 
.PODSTAWA PRAWNA  
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1071 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z 
późn. zm.). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu 
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 
z późn. zm.). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. 
Nr 105, poz. 1110 z późn.zm.). 
 
 
UWAGI 
  Dowód osobisty jest dokumentem: 
a. stwierdzającym toŜsamość osoby, 
b. poświadczającym obywatelstwo polskie, 
c. uprawniającym obywateli polskich do przekroczenia granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 
  Wniosek składa się osobiście. 
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  Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty moŜe być wydany osobie, która nie ukończyła 13 
roku Ŝycia. 
  Dowód osobisty odbiera się osobiście. 
  Wymaga się obecności rodziców w przypadku osób do 13 roku Ŝycia. 
  Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliŜszy urząd. 
  Urząd wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (wolne od opłaty), waŜne do czasu wydania nowego 
dokumentu. 
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku moŜe załączyć do wniosku fotografie przedstawiające 
osobę w okularach z ciemnymi szkłami. 
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osoby z ciemnymi szkłami 
jest orzeczenie o niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności. 
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania moŜe załączyć fotografie przedstawiające 
osobę z nakryciem głowy. 
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w nakryciu głowy 
jest zaświadczenie o przynaleŜności do wspólnoty wyznaniowej. 
  Dowód osobisty jest waŜny 10 lat od daty jego wydania, 
a. bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 65 lat, 
b. 5 lat – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku Ŝycia. 
  Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób: 
a. jeŜeli wymiana dowodu spowodowana jest jego wadą techniczną lub został sporządzony niezgodnie z danymi 
zawartymi we wniosku, 
b. jeŜeli nastąpiła administracyjna zmiana nazwy miejscowości, nazwy ulicy, kodu pocztowego, numeru domu lub 
numeru lokalu, 
c. jeŜeli dowód osobisty został utracony w wyniku klęski Ŝywiołowej, 
d. przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub 
renty socjalnej (naleŜy przedstawić zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze 
stałych form tej pomocy), 
e. małoletnich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieŜowych ośrodkach 
wychowawczych lub młodzieŜowych ośrodkach socjoterapii. 


