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PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 

Wydział: 
 
Wydział Spraw Obywatelskich 
 

Osoba odpowiedzialna: 

 
Alina Wojciechowska, pok. 118, (I piętro) tel.: 61 8100 649, 
a.wojciechowska.komorniki.pl  
 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. 

2. Dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający 
tożsamość-do wglądu. 

Załączniki: 

1. Dwieaktualne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm 
odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby (bez nakrycia głowy, 
okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z 
widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia 
twarzy). 

2. Odpis skrócony aktu urodzenia (z wyjątkiem osób, których akty 
sporządzone zostały w tyt. USC) – w przypadku osób, które nie wstąpiływ 
związek małżeński. 

3. Odpis skrócony aktu małżeństwa  (z wyjątkiem osób, które zawarły 
związek małżeński w USC Komorniki) – w przypadku osób, które wstąpiły 
w związek małżeński. 

4. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny 
dokument poświadczający obywatelstwo polskie /dowód osobisty/. 

5. Poświadczenie obywatelstwa wydaje wojewoda właściwy według miejsca 
zamieszkania (obecnego bądź w przypadku jego braku - ostatniego). 

Opłaty: 
Usługa nie podlega opłacie skarbowej. 

Termin odpowiedzi: 

Termin odbioru dowodu wyznaczany jest na 30-ty dzień od dnia złożenia 
wniosku.Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym 
potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B 
formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym 
potwierdza odbiór dowodu osobistego). 
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Tryb odwoławczy: Brak  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Teks jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009r. w sprawie wzoru 
dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania 
dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. 
U. z 2009r Nr  47, poz. 384). 

Uwagi: 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobrany ze strony internetowej należy 

wydrukować na jednej kartce formatu A4 – dwustronnie, w niezmienionej formie.  

 


