URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 2822001, fax 61 2822724,
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl, www.ksiaz-wlkp.pl

O.0143.13.2013

WYDANIE, WYMIANA I UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Poradnik Klienta.
2. Dwie aktualne, jednakowe, fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji lewego półprofilu z widocznym
lewym uchem.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy osób nie pozostających w związku).
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
5. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa lub inny dokument potwierdzający
posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość
co do obywatelstwa osoby.
6. Dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu).
Nie przedkłada się odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli akt ten został
sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Książu Wlkp.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych, meldunków
Pokój nr 5
tel.61 2822001 wew.34 lub 61 2822089, e-mail: grazyna.chrzanowiecka@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu wymaganych dokumentów i załączników zostaje wydany dowód osobisty, który
odbiera się osobiście w naszym Urzędzie z wyjątkiem następujących przypadków:
1) dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowiony
przez sąd,
2) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską
odbiera jeden z rodziców,
3) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej niepozostającej pod władzą rodzicielską
odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.
OPŁATY
Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody
Wielkopolskiego, za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.
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PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego
oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania,
wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. Nr 47, poz. 384).
DODATKOWE INFORMACJE
1. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, przy czym dowód osobisty wydany
osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
2. Dowód osobisty należy wymienić w razie:
a) zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym (w tym przypadku dowód
osobisty należy wymienić w terminie 14 dni od daty zmiany danych),
b) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie
tożsamości osoby (w tym przypadku dowód osobisty należy wymienić niezwłocznie),
c) upływu terminu ważności dowodu osobistego (w tym przypadku dowód osobisty należy
wymienić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).
3. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1) z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
2) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę
trzecia znalezionego dowodu osobistego,
3) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
4) z dniem zgonu jego posiadacza,
5) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego.
6) po upływie 3 miesięcy od daty zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie
osobistym, w przypadku niezłożenia wniosku o jego wymianę,
7) w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 11.04.2013r.
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