Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola
tel.: (81) 881 62 01, fax: (81) 881 62 02, e-mail: ugkonskowola@post.pl
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KARTA USŁUGI
Wydanie dowodu osobistego
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• Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dow. osob. (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

• Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie dowodu osobistego,
Do wniosku załącza się kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o
wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca 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 i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami
nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
do wglądu dotychczasowy dowód osobisty (dotyczy ponownego wydania dowodu osobistego)

• Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 9,
tel.: (81) 881 62 01

• Opłaty
nie podlega opłacie skarbowej

• Termin załatwienia sprawy
do 30 dni

• Tryb odwoławczy
odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, za pośrednictwem Wójta
Gminy Końskowola, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

• Dodatkowe informacje
Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
o osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której
wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
o osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską , w imieniu której
wniosek składa jeden z rodziców.
o osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską , w imieniu której
wniosek składa opiekun prawny;
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o osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego lub nie może osobiście
odebrać dowodu osobistego w Urzędzie Gminy z powodu choroby, niepełnosprawności, osoba zawiadamia
o tym Urząd Gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli
pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje,
Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby, na żądanie organu gminy,
do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego,
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie
przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również
orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami
o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie
przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest na 5 lat od daty wydania.
Dowód osobisty wydany osobie po 5 roku życia ważny jest 10 lat.

• Uwagi

Godziny pracy Urzędu Gminy Końskowola:
 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00;
 środa - 9:00 – 17:00
Interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Końskowola przyjmowani są przez:
 Wójta Gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; środę - 8:00 – 9:00
 Sekretarza Gminy w przypadku nieobecności Wójta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00;
środę - 9:00 – 17:00
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