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dokumentów:
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1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r.
poz.1464 ze zm.).
2. 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,
unieważniania i zwrotu (Dz. U z 2015 r. poz. 212 ze zmianami).
Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
Załączniki:
- aktualna (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na
jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, 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, z widocznymi brwiami
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w
pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost
z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu
wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi
szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o
niepełnosprawności 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. Fotografia osoby, której stan
zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów w zakresie wizerunku , a także
fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi
oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający
posiadanie obywatelstwa okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
- do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający
fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości
nieprzekraczającej 2,5 MB, tak, aby fotografia zachowała proporcje
odpowiadające fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 mm, spełniającą wymogi
określone wyżej. W określonych wyżej przypadkach dołącza się również
odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument
elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający
orzeczenie lub zaświadczenie.
Nie pobiera się
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21,
pokój nr 12 (I piętro).
Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
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700do 1500.
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21,
pokój nr 12 (I piętro) .
Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21,
pokój nr 12 (I piętro)
tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,
adres e-mail: usc@gminawysoka.pl
Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym
wnioskodawca zostanie powiadomiony.
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego.
Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia doręczenia
decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo
wolny od pracy, ostatnim dniem złożenia odwołania jest najbliższy dzień
powszedni. O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w
Urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo
polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele
mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych
przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz
na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten
dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic tych państw.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi
Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód
osobisty. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest
ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego, a wydany
osobie, która ukończył 5. rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty jego
wydania.
Dowody osobiste wydają na wniosek nieodpłatnie organy gminy (wójt,
burmistrz, prezydent miasta) na wniosek.
Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
1) uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego (certyfikat
identyfikacji i uwierzytelniania);
2) składanie podpisu osobistego (certyfikat podpisu osobistego);
3) potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu (certyfikat
potwierdzania obecności).
Dowód osobisty spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania
podpisu elektronicznego.
Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania zamieszcza się w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła
zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo w przypadku osoby małoletniej,
która ukończyła 13. rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub
kurator osoby (certyfikat ten będzie ważny od dnia uzyskania pełnoletności
przez posiadacza dowodu).
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu
osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu
osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów. Ustalenie tych kodów (kod
PIN) następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego
lub w każdym czasie po jego odbiorze. Po ustaleniu kodów posiadacz dowodu
osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
W przypadku zablokowani kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia
lub certyfikaty podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może
odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy
odbiorze dowodu osobistego (kod PUK). Ustalenia i odblokowania kodów
posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub
przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji udostępnionej przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej.
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego jest zabezpieczona przed
nieuprawnionym odczytem i nieuprawniona zmianą danych w niej
zamieszczonych. Dane posiadacza dowodu osobistego zapisane w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający
stwierdzenie, że zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ.
Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu
publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu, a w
stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą
na to zgodę.
Data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu
identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności jest
tożsama z datą ważności dowodu osobistego, z wyjątkiem, gdy minister
właściwy do spraw wewnętrznych unieważni certyfikaty w przypadku
uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa wykorzystania
warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w siedzibie organu
dowolnej gminy osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z
wyjątkiem:
1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30
dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
2) osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w imieniu której wniosek składa
jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator przy czym wymagana jest
obecność osoby, w imieniu której jest składany wniosek, za wyjątkiem dzieci,
które nie ukończył 5 lat.
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego
osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadających
ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy
składaniu wniosku, za wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.

Wniosek można złożyć również przez podpisanie przez wnioskodawcę w
siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika
tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych
zawartych w rejestrze PESEL.
Osoba, która nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w
siedzibie organu gminy ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną
niedającą się pokonać przeszkodę, zawiadamia organ gminy, który zapewnia
przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie
pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku, gdy złożenie wniosku w
tym trybie okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w
miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności
złożenia wniosku w siedzibie urzędu.
Dowód osobisty podlega wymianie z powodu:
- upływu terminu ważności dowodu osobistego,
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy
organu wydającego,
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do
wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub
uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- unieważnienia certyfikatów w warstwie elektronicznej,
- żądania wymiany dowodu na dowód osobisty z warstwą elektroniczną; w
którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu
osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania; uniemożliwiającego
identyfikację i uwierzytelnianie lub złożenie podpisu osobistego,
- ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu
osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został
zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
- przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej
Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym
został złożony wniosek, z wyjątkiem:
1. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności
prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny,
2.Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu
osobistego rodzic albo kurator.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych wymaga obecności tej osoby, za wyjątkiem osób, które były obecne
przy składaniu wniosku albo nie ukończyły 5 roku życia.
Dowód osobisty może odebrać pełnomocnik legitymujący się
pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru w przypadku, gdy
wniosek został przyjęty w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o wydanie
dowodu lub wnioskodawca, który złożył wniosek w siedzibie organu gminy, a
nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby,
niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która
powstała po dniu złożenia tego wniosku – w tych przypadkach, posiadacz
dowodu osobistego ustala kody umożliwiające identyfikację elektroniczną i
złożenie podpisu oraz odbiera kod umożliwiający odblokowanie certyfikatów
po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu osobistego.

W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu
osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać
dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej
niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o
wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy,
który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy,
o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której
złożono wniosek.
Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód
osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub
uszkodzony, zgłasza niezwłocznie osobiście ten fakt organowi dowolnej
gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego w
organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Zgłoszenia w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie
pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi
elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji może dokonać, po uwierzytelnieniu, posiadacz dowodu
osobistego,
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu
osobistego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych lub
posiadającego ograniczona zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic,
opiekun prawny lub kurator.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać
pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania
zgłoszenia.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia
organowi gminy lub konsulowi RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu
osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu nie dłużej jednak niż
przez 2 miesiące.
Jeżeli zgłoszenia dokonano w formie dokumentu elektronicznego oraz za
pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu
dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku
przestępstwa, nie dokonuje się zgłoszenia utraty dowodu osobistego w
organie gminy.
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie
o wydanie nowego dowodu osobistego do organu dowolnej gminy.
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie
przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi
administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał,
w celu unieważnienia dokumentu.
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty może, bez zbędnej zwłoki,
przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku
posiadacz dokumentu może również zawiadomić właściwe organy, o utracie
dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest
obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki
konsularnej RP, organy te niezwłocznie przekazują dowód osobisty organowi,
który go wydał.
Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego
odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać o organowi dowolnej
gminy lub placówce konsularnej RP, organy te niezwłocznie przekazują dowód
osobisty organowi, który go wydał.
Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty
okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany
zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który go wydał.
Stwierdza się w drodze decyzji administracyjnej nieważność dowodu
osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała
nieprawdziwe dane. Decyzja ta jest ostateczna.
Posiadacz dowodu osobistego z aktywnymi certyfikatami zamieszczonymi w
warstwie elektronicznej dowodu osobistego, który czasowo utracił kontrolę
nad dokumentem dokonuje zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia
certyfikatów:
1) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych:
a) osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po
opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem;
b) przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do
dokonania takiej czynności;
c) w formie dokumentu elektronicznego, do organu miny, który wydal dowód
osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem zaufanym;
d) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego
do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego;
2) w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych o zgłoszenia
dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Osobie dokonującej zgłoszenia osobiście zawieszenia lub cofnięcia zgłoszenia
wydaje się bezpłatnie zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania
tego zgłoszenia. Osobie dokonującej zgłoszenia w formie dokumentu
elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.
Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia
dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia
tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu
z mocy prawa. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności
dowodu osobistego. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony
w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego
nie wywołuje skutków prawnych.

