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Karta usług 
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY 

OSOBISTE 
Urząd Gminy Mszana Dolna 

 
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO  

Wersja 5 

Kategoria spraw Ewidencja ludności, dowody osobiste 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Bogumiła Chalcarz 
I Pietro pok. Nr 29 
Tel: 18 3310009 wew.128 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
I Piętro, pok. Nr 29 
tel:  183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl  
 
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego do godz. 15:00 

Wymagane 
dokumenty 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego/ wypełnia i podpisuje osoba 
ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego. 

 wniosek składa się osobiście, 

Do wniosku dołącza się: 

 aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do 
dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną 
na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca 
naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do 
górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, 
pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą 
osobę   w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów 

 fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku; 

Na żądanie organu: Dokument potwierdzający posiadanie 
obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą 
wątpliwość co do obywatelstwa osoby, 

Informacje o opłatach Brak 

Obowiązujące terminy Do 30 dni 

Tryb odwoławczy - 

 
 
Dodatkowe informacje 

Dowód osobisty odbiera się osobiście 
 
Osoby niepełnoletnie ubiegające się o dowód osobisty muszą składać 
wniosek o dowód osobisty w obecności swojego rodzica lub opiekuna 
prawnego, który również podpisuje wniosek. 
 
W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy 
niezwłocznie wystąpić o jego wymianę. 
Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku: 

 Zmiany danych osobowych 

 Zmiany nazwiska, uszkodzenia lub zaistnienia innej 
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okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości osoby, 

 Upływu okresu ważności dowodu osobistego, 

Osoba składająca wniosek otrzymuje poświadczenie jego złożenia. 
Termin ważności dowodu osobistego: 

 dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku 
życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania 

 dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, 
jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu 

 osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może 
złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu osobistego, 
jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą  18 urodzin 

Każdy obywatel Polski po ukończeniu 18  lat ma obowiązek posiadania 
dowodu osobistego. 
 
Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu 
osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 3 miesięcy 
lub karą grzywny ( art. 55 ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych). 


