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KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY

NR SOB 25
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)

Nazwa usługi:
WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH OSOBOWO –

ADRESOWYCH, ZNISZCZENIA, UTRATY LUB UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI.
Odpowiedzialny za usługę: Aldona Mania - inspektor.
Nr pokoju: 13 /”Mały Ratusz” – parter/.
Nr telefonu: (056) 6752291 w. 33.
Godz. pracy: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00, wtorek: 8.00 – 16.00.
Wymagane dokumenty i wnioski:

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm przedstawiające osobę bez

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek

małżeński.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
6. Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument

potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwości, co do obywatelstwa osoby.

Do wniosku nie dołącz się dokumentów wymienionych w pkt. 4 i 5, jeżeli zostały sporządzone
w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu
osobistego.
Inne informacje: 1/ Dokumenty należy składać i odbierać osobiście. 2/ Posiadacz dowodu
osobistego w ciągu 14 dni od daty zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym winien
wystąpić o jego zamianę. 3/ Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć
do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba
nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swego wyznania fotografię z nakryciem głowy.
Osoby wyżej wymienione winny przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub
zaświadczenie gminy wyznaniowej.
Opłaty: opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł i wnoszona jest w kasie UM.
Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz.: 7.00 – 10.00 i 11.00 – 14.15, we
wtorek w godz. 8.00 – 10.00, 11.00 – 15. 15.
Ustawowy termin odbioru dokumentów: 30 dni.
Tryb odwoławczy: nie przysługuje.
Odbiór dokumentów: osobiście.



Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j.

Dz. U. z 2001 roku Nr 87, poz. 960 ze zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie wzoru

dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. nr 112, poz. 1182 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłaty za
wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.).

5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia
2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do
zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Sporządził: A. Mania, Sprawdził: T. Nowicka, Zatwierdził: M. Kuffel.
Plik do pobrania: wniosek o wydanie dowodu osobistego..


