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PUSC

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w
sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia
i zwrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 212);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego
- 1 kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym
jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą 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 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.
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny
dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane
zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
Wyjaśnienie:
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi
szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografię przedstawiającą osobę w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy
jest w pełni widoczny wraz z zaświadczeniem o przynależności do
wspólnoty wyznaniowej,
- w uzasadnionych przypadkach - fotografię przedstawiającą osobę z
zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi
ustami

Forma
załatwienia
sprawy
Opłaty
Miejsce
złożenia
wniosku

- dowód osobisty do wglądu
- w przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego
1. Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku
2. Wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej.
Nie podlega opłacie
Urząd Gminy w Moszczenicy, pok. Nr 17

Termin
rozpatrzenia
wniosku

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od
dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin
ten może zostać przedłużony.

Tryb
odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego
przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Jednostka
Referat Prawny i Nadzoru
odpowiedzialna

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej
gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwagi

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, w
formie pisemnej 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,
- wymagane jest stawiennictwo osób małoletnich powyżej 5 roku życia oraz
osób ubezwłasnowolnionych.

