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Podstawa Prawna 
 
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru 
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów 
osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu; 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. 
 
I. Wymagane dokumenty 
 
1) W przypadku złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego  w  formie pisemnej    
w organie gminy – formularz SO.K8.F1 
 
Załączniki: 
 
� kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 
35 × 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 twarz 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.   
 
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku i powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze 
fotograficznym przeznaczonym do drukarek. 
 
WZÓR FOTOGRAFII : https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-
lub-paszportu 
 
  
1) W przypadku złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego  w formie dokumentu 
elektronicznego - formularz SO.K8.F2 
 
Załączniki: 
 
� plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości 
nieprzekraczającej 2,5 MB spełniającą wymogi, o których mowa w punkcie 1. 
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     Odbiór dowodu osobistego 
 
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony 
wniosek. 
 
� Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera 
rodzic albo opiekun prawny, 
� Dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. 
 
Informacj ę czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na 
stronie :https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-
jest-gotowy. 
 
 Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty,                          
a cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający 
legalność jego pobytu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
II. Opłata 
 
Nie pobiera się. 
 

 
III . Termin załatwienia sprawy 
 
Wydanie dowodu osobistego następuje nie  później niż w  terminie  30  dni  od  dnia  złożenia 
wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. 
 
 
IV. Jednostka odpowiedzialna 
 
Urząd Miejski w Płońsku - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, 
ul. Płocka 39, 09–100 Płońsk, (wejście od ul. 1-go Maja) , 
czynne: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00, 
tel.023 662 27 25, 023 662 26 91, (wew. 330) lub 023 663 13 30   
e-mail: plonsk@plonsk.pl, burmistrz@plonsk.pl 
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V. Tryb odwoławczy 

 
W przypadku decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego odwołanie wnosi                   
się do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Płońsk. Odwołanie 
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
 
VI. Uwagi 

 
WAŻNE: Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015r. zachowują ważność do 
upływu terminów w nich określonych. 
 
UWAGA:  Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu 
osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu. 
 
Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015r. nie sta-
nowi podstawy do jego wymiany. 

 
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy                        
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej lub w formie dokumentu 
elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP. 
 
UWAGA:  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 osób do 16 roku życia lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej 
lub nabytej wady narządu wzroku.   
 
 Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć                      
do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest                  
w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie                                   
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 W sytuacji, gdy wniosek został złożony za pośrednictwem platformy elektronicznej 
ePUAP do wniosku należy dołączyć odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia 
opisanego powyżej, albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny 
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
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 Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe 
orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego. 

 
Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem: 

 
� osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,            
w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny; 
� osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,                    
w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców; 
� osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,               
w imieniu której wniosek składa opiekun prawny; 
� osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator. 
 
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby 
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. 
 
UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy 
wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie 
dającej się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku 
w miejscu pobytu tej osoby. W przypadku gdy okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego 
wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez 
wnioskodawcę. 
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