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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie dowodu osobistego.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się jedną aktualną fotografię
odzwierciedlającą wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,
przedstawiająca ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna
być kolorowa o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą
ostrość oraz odzwierciedlająca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka
głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70- 80% fotografii, pokazująca
wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej z otwartymi oczami z naturalnym
wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Zgodnie z rozporządzeniem wniosek należy drukować na jednej kartce dwustronnie
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU W DOWOLNEJ GMINIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie
w kraju lub drogą elektroniczną. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego
będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
4. OPŁATY

Nie pobiera się.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, Dowody Osobiste pok. nr 3 parter,
w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek –730 – 15 30, środa 7 30 – 18 00 , piątek 7 30 – 1300
6. OSOBY DO KONTAKTU
Grażyna Porzecka-Szulc, tel. 55 262 41 62, e-mail: dowody@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Przyjęcie wniosku – na bieżąco.
Czas oczekiwania na dowód osobisty – do 30 dni
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
9. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późn.
zm.), 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).
10. WYMIANA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
1. upływu terminu ważności dowodu osobistego (wniosek składa się co najmniej 30 dni

przed upływem terminu),
2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu
wydającego,
3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu (wniosek należy złożyć niezwłocznie),
4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (wniosek należy złożyć niezwłocznie),
5. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej
przez osobą trzecią znalezionego dowodu osobistego.
11. UWAGI

Wniosek składany w gminie podpisuje się własnoręcznie, ale formularz może wypełnić za
nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu
podamy.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego
wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.
Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu
terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
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