
 

IK/SO/05 
ZGŁOSZENIE WNIOSKU  

O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

 
 

Hasło 
Zgłoszenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Miasta w Jaśle 
Wydział Spraw Obywatelskich 
ul. Rynek 12, pok. nr 7 
tel. (13) 448-63-36 
godziny pracy:  poniedziałek: 7.30 - 17.00 

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30 
piątek: 7.30 – 14.00 

  
Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej (druk DO/W/1)lub w formie 
dokumentu elektronicznego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. 

2. Aktualna kolorowa fotografia odpowiadająca wymogom zdjęcia jak do dokumentów 
paszportowych, tj. o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, 
a do wniosku w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach 
co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB . 

3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku. 

 
Termin i sposób załatwienia sprawy 
Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie 
powiadomiony.  
 

1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 
- wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
- w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a ubiegającej się o wydanie dowodu 
osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w obecności tej osoby, 
za wyjątkiem dzieci do 5 roku życia), 
- osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego (ze względu na ukończenie 
18. roku życia) może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18. 
urodzin, 
- o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, 
niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca 
powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, 
chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.  
 



2. Odbiór dowodu osobistego 
- dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (w przypadku wniosku 
złożonego zarówno w formie pisemnej i elektronicznej), 
- odbiór dowodu wydanego osobie nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub 
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga obecności tej 
osoby, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku, a odbiera go opiekun prawny lub kurator, 
- w przypadku niemożności odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności 
pełnomocnik wskazany w momencie składania wniosku w miejscu pobytu. 
 

Opłaty 
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. 

 
Tryb odwoławczy 
Od decyzji organu w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy prawo złożenia 
odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 
Inne informacje istotne dla interesanta 
Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną. 
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną posiadacz dowodu ustali sobie: 
- Kod PIN1 – 4 cyfrowy do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia, 
- Kod PIN2 – 6 cyfrowy do certyfikatu podpisu osobistego 
oraz otrzyma: 
- Kod PUK odblokowujący certyfikaty (w razie trzykrotnego błędnie wpisanego PIN-u ). 
 
Aktywacja certyfikatów następuje przez ustalenie przez posiadacza dowodu kodów PIN1 i PIN2  
w obecności urzędnika w Urzędzie Miasta w Jaśle lub później w dowolnym urzędzie gminy 
(pełnomocnik ustanowiony do odbioru dowodu osobistego nie będzie mógł odebrać dokumentu  
z kodem). 
 


