Urząd Miejski w Żarowie
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89,
http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl
Nazwa usługi

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (t.j. Dz. U 2017
poz. 1464 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych ich utraty, uszkodzenia,
unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 poz.212 z późn. zm.)

Wymagane
dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym
jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor
skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy,
zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z
otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem
twarzy i zamkniętymi ustami.
- Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku
wymaga przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności.
- Fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga
zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).
- Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.
W przypadku niezgodności danych z danymi w Rejestrze Dowodów
Osobistych, na żądanie organu, odpis aktu urodzenia lub małżeństwa,
poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający
obywatelstwo polskie

Miejsce wykonania
usług



Biuro Obsługi Klienta – dowody osobiste
Urząd Miejski w Żarów, ul. Zamkowa 2



(74) 8580591 w. 362



Wnioskodawca załatwia sprawę osobiście



poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek od godz. 8.00 do 16.00

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Termin załatwienia

Oczekiwanie na odbiór dowodu osobistego - 30 dni od daty złożenia
wniosku. W szczególnych przypadkach wymieniony termin może być
krótszy lub dłuższy.

Uwagi

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej
gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie
dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz. U. z 2017 poz.570).
- Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest
ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód
osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez
okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub
kurator.
- Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć
wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi
szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej
lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2046,
z późn. zm.)
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej należy
złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy.
Wniosek należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
- Wniosek do pobrania z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu
i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212 z poźn.
zm).
- Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy zgłosić osobiście w
dowolnym organie gminy, a osoba przebywająca za granicą w dowolnej
placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładając wypełniony
FORMULARZ
UTRATY
LUB
USZKODZENIA
DOWODU
OSOBISTEGO
Dowód osobisty odbiera wnioskodawca osobiście w organie gminy, do
której został złożony wniosek o jego wydanie.
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając
czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego

Opracował: (data, podpis).........................................
Sprawdził: (data, podpis) …......................................
Zatwierdził: (data, podpis) …....................................

