
ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, zobowiązany jest posiadać ważny 

dowód osobisty. Potwierdza on tożsamość, polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), a 

także umożliwia wyjazd za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii 

Europejskiej. E-dowód umożliwia logowanie do portali administracji publicznej, 

elektroniczne podpisywanie dokumentów i korzystanie z automatycznych bramek 

granicznych. W przypadku obywatela polskiego zamieszkałego za granicą można mieć 

dowód osobisty, ale nie jest to obowiązek. Dowód osobisty wydany osobie, która nie 

ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, 

jest ważny przez 10 lat. W celu uzyskania dowodu osobistego należy wypełnić wniosek o 

wydanie dowodu osobistego, a następnie złożyć go w wybranym przez siebie urzędzie gminy 

lub przez internet.  W przypadku  złożenia wniosku na dowód osobisty przez internet, należy 

mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.  

Wniosek na dowód osobisty składa: 

• osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego, 

• osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 

30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica), 

• osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub 

upływu terminu ważności, 

• rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu 

osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w 

wieku od 13 roku życia), 

• osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu, 

• osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z 

warstwą elektroniczną. 

Osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania 

wniosku o dowód dla nich. 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

• aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 

35x45mm, w pozycji na wprost, 

Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu. 

https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu


• dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, 

które go posiadają), 

• dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, 

które otrzymały polskie obywatelstwo.        

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego 

dowodu z powodu kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca przedstawi 

organowi gminy: 

• potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń 

zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w 

tym serii i numeru dowodu osobistego, 

• albo dokument potwierdzającego wszczęcie z urzędu przez organ uprawniony do 

prowadzenia dochodzeń w zakresie nieuprawnionego wykorzystania danych 

osobowych, 

• albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających 

naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych 

osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego. 

Wniosek na dowód można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. W Nowym Mieście 

Lubawskim w Urzędzie Miejskim, ul Rynek 1, biuro nr 24 (parter). 

Należy pamiętać o tym, że dowód osobisty można odebrać tylko tam, gdzie złożono 

wniosek. Na dowód czeka się maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Tu można 

sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl 

.        

Dowód trzeba odebrać osobiście. Należy przygotować dotychczasowy dowód osobisty, a 

jeśli go nie było lub go utracono - aktualny paszport (jeśli jest). Dowód dziecka poniżej 

13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun 

prawny lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty 

dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada). Dowód osoby 

o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, 

osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba dla której ten dowód 

wydano, rodzic, opiekun prawny albo kurator. Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub 

inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w domu), dowód 

może odebrać pełnomocnik lub zostanie on dostarczony do domu przez urzędnika. 

Opłaty 

Dowód osobisty jest bezpłatny. 

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy


Podstawa prawna 

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.01.2020 r. w 

sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, 

unieważnienia i zwrotu; 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w 

sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego; 

• ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne 


