DOWÓD OSOBISTY
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie
osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii
Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób
na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten
dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
– Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polski zamieszkujący na jej terytorium
jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
– Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo
posiadać dowód osobisty.
– Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek
posiadania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres
5 lat, natomiast wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny 10 lat.

Wymagane dokumenty
Przy złożeniu wniosku w urzędzie
– wypełniony wniosek
– aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (wykonana nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) odzwierciedlająca, w sposób
niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej
się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją w pozycji frontalnej bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
– dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot.
osób, które go posiadają),
Przy składaniu przez internet w formie elektronicznej należy mieć Profil Zaufany
na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny
– wypełnić wniosek
– dołączyć plik z aktualną kolorową fotografią, wykonaną w ciągu ostatnich
6 miesięcy, o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości
nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje
odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Poznańska 25
II piętro, pok. 209
tel. 61 65 12 309
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się OSOBIŚCIE w organie dowolnej
gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin i sposób załatwienia
Wniosek należy złożyć :
– co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu
osobistego,
– niezwłocznie w przypadku: zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, utraty
lub uszkodzenia dowodu osobistego, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu
osobistego.
Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Kto może dokonać czynności złożenia wniosku
Wniosek na dowód osobisty może złożyć:
– osoba, która ukończyła 18 lat i nie posiada jeszcze dowodu osobistego,
– osoba, która nie ukończyła 18 lat (w przypadku, gdy do ukończenia 18 – tych
urodzin pozostało mniej niż 30 dni),
– osoba, która zmieniła dane osobowe lub posiadany dowód osobisty utracił termin
ważności,
– rodzic, opiekun prawny albo kurator – w imieniu osoby nieposiadającej zdolności
do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych. (składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego czy kuratora
odbywa się w obecności tych osób, wyjątek stanowią osoby, które
nie ukończyły 5 roku życia).
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą,
niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca
powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Odbiór dowodu osobistego
Dowód osobisty odbiera się OSOBIŚCIE w organie gminy, w której został złożony wniosek
o jego wydanie. Przy odbiorze nowego dowodu należy przedłożyć dotychczasowy dowód
osobisty
– 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 posiadająca zdolności do czynności prawnych i która b yla obecna przy
składaniu wniosku w urzędzie gminy)
– przez pełnomocnika legitymujący 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.

Opłaty
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie

Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny
organie gminy, przez internet, a jeśli przebywasz za granicą w konsulacie. Organ
przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje
nieodpłatnie zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej
jednak niż 2 miesiące.

