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KARTA USŁUG 
NR DO/01 

WYDANIE 2 

Uzyskanie dowodu osobistego 

Podstawa prawna  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( 
Dz.U.2016.391 t.j.) 

 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 
dnia 7 października 2011 r.w sprawie określenia wzorów 
wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 
Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami 
osobistymi (Dz.U.2015.1604 t.j.) 

 
 

Komórka 
odpowiedzialna  

Stanowisko ds. Dowodów osobistych, 
 Urząd Gminy Hyżne 
 III piętro, pokój nr 16,  
 Tel. 17 23 045 73 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Przyjęcie wniosku oraz wydanie dowodu osobistego  

Wymagane 
dokumenty 

 

  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.  

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie 
organu gminy, w którym został złożony wniosek. 

 Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie 
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub 
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych wymaga obecności tej osoby za wyjątkiem 
sytuacji, w której osoba ta była obecna przy 
składaniu wniosku w siedzibie organu gminy lub nie 
ukończyła 5 roku życia. 

http://www.hyzne.pl/


 

 

Formularz do 
pobrania 

             Wniosek o wydanie dowodu osobistego 

Opłaty  

               Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. 

Czas załatwienia 
sprawy 

 
1. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać 
przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę. 
 

Tryb odwoławczy Odwołania składa się w Urzędzie Gminy w Hyżnem w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie Urząd 
przekazuje je do Wojewody Podkarpackiego. 

 

Opracowała: 
Ewelina Mazur 
Kierownik USC 
02.12.2016 r. 

Sprawdził: 
Krzysztof Wiśniewski  
Sekretarz Gminy Hyżne 
2.12.2016 

Zatwierdził: 
Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 
2.12.2016 

 
 
 
 
 
 

 

http://hyzne.pl/static/img/k01/Moja%20sprawa%20w%20urz%C4%99dzie/2017/Dowody%20osobiste/Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdf

