
Wydanie dowodu osobistego  

 

Czas oczekiwania – około 1 miesiąca (odbiór niezwłocznie po otrzymaniu z 

Centrum  Personalizacji w Warszawie ). 

 

Opłata – z dniem 01 stycznia 2010 roku zniesiona została opłata za wydanie dowodu 

osobistego - ustawa z dnia  09.01.2009r. o zmianie ustawy o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych – /Dz. U nr 39 z 2009r. poz. 306/. 

 

Osoba b ędąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospoli tej Polskiej 

jest obowi ązana posiada ć dowód osobisty .  

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:  

• Wniosek  

• 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarze 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); 

• odpis skrócony: 

− aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wystąpiły w związek 

małŜeński, 

− aktu małŜeństwa wraz z adnotacją o aktualnie uŜywanym nazwisku – dla 

osób, które wstąpiły w związek małŜeński. 

 

Do wniosku nie dołącza się powyŜszych dokumentów, jeŜeli zostały one 

sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeźniu. 

 

Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:  

• Wniosek o dowód osobisty osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok Ŝycia 

składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni. 

• Osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku Ŝycia, za którą wniosek 

składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. 

 

Wyrobienie dowodu osobistego dla osób nieletnich następuje na uzasadniony 

wniosek rodziców. 

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:  



• Dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku Ŝycia, 

odbiera jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd. 

• Dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok Ŝycia, odbiera 

osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd; 

• Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta 

osoba albo kurator ustanowiony przez sąd. 

 

*  Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego:  

potwierdzenie    złoŜenia wniosku – tzw. część B formularza i stary dowód 

osobisty (w przypadku jego wymiany)  

 

 

TERMINY WAśNOŚCI: 

1) Dowód osobisty jest waŜny 10 lat od daty jego wydania. 

2) Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku Ŝycia, 

     jest waŜny 5 lat od daty jego wydania. 

3) Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok Ŝycia,  

     jest waŜny na czas nieoznaczony. 

 

Dodatkowych informacji udziela:  

GENOWEFA PRZYBYŁ 

Parter, pokój nr 7 

Tel. (43) 8203026 wew. 23 

 


