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PODSTAWA PRAWNA 
 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity. :Dz.U. z 2006r. 

Nr 139, poz. 993 ze zm). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu 

postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie 

zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia 

ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 

1999). 

 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
 
Formularze wniosków można pobrać w pokoju  
nr 15(piętro), bądź w Punkcie Informacyjnym (parter). 
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

       

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego. 

2.  Dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm. 

3. Odpis skrócony aktu urodzenia. 

4. Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument 

 potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa jeżeli dane zawarte w 

dokumentach 

 budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby. 

5. Do wniosku nie dołącza się aktu urodzenia, jeżeli został sporządzony w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w miejscu, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu    osobistego. 
 

III. OPŁATY 

Nie pobiera się 
 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
 
1. Dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla miejsca pobytu stałego wnioskodawcy, a 

w razie braku takiego miejsca – organ właściwy dla ostatniego miejsca pobytu stałego. 

2. Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego do właściwego organu gminy 

za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego 
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wnioskodawcy. 
3. Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór dokumentu wymaga 
osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. 
 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

30 dni od momentu złożenia wniosku. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 

W przypadku odmowy przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego zostaje wydana 

 decyzja administracyjna, od której przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 

Wojewody Lubuskiego w Gorzów Wlkp. za pośrednictwem  Wójta Gminy Santok w terminie 

14 dni od dnia otrzymania decyzji.       

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę : 

- bez nakrycia głowy, 

- dopuszcza się możliwość dołączenia fotografii z nakryciem głowy (zgodnie z wymogami   

wyznawanej religii – w tym przypadku potrzebne jest zaświadczenie o przynależności do  

wspólnoty wyznaniowej), 

 bez okularów z ciemnymi szkłami, 

 dopuszcza się możliwość dołączenia fotografii w okularach z ciemnymi szkłami tylko  

w przypadku osób niewidomych bądź z wadą wzroku – potrzebne jest orzeczenie  

o niepełnosprawności wydane przez lekarza, 

 głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, 

 równomiernie oświetlona twarz. 

       
VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 15 (piętro), tel. (95) 7287524 
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Wniosek o wydanie dowodu osobistego – pobierz 

 

 

http://www.santok.pl/santok/procedury/wnioski/41_42_43_%20wyd_do_wym_utrata.pdf

