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SO/001 
 

Wydanie 1 

z dnia 

25.01.2013 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO   

I. Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie dowodu osobistego – F-SO/01. 

II. Wymagane załączniki: 

1. dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm – lewy półprofil z widocznym 

lewym uchem, 

2. odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, 

3. odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie noszonym nazwisku, 

4. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego. 

Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały w USC  

w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego. 

III. Dokumenty do wglądu: Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny polski paszport, 

dzieci szkolne – legitymacja szkolna. 

IV. Opłaty: Brak.  

V. Termin załatwienia sprawy: 30 dni.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 212 

(II piętro), tel. (23) 69-33-111. 

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich. 

VIII. Tryb odwoławczy: Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza 

Nasielska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych               

(tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu 

osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,  

ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384), 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania 

oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych 

dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475). 

XI.  Uwagi:  

 Stawiennictwo osobiste. 

 Karta informacyjna dotyczy osób, które wymieniają dowody lub je utraciły. Osoba 

będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13-go 

roku życia (wniosek składa w obecności rodzica lub opiekuna). 

 Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany 

osobie, która nie ukończyła 13-go roku życia (wymagana obecność osoby małoletniej, 

jeżeli ukończyła 5 lat). 

 Wniosek jest podpisywany przez osobę, która go składa. 

 Osoba, która nie ukończyła 13-go roku życia, nie składa podpisu. 
 

mailto:um@nasielsk.pl
http://www.nasielsk.pl/
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/

