
Jak uzyskać dowód osobisty

w Urzędzie Gminy Zielonki?

Dowód osobisty mówi, kim jesteś,

jakie masz imię i nazwisko.

Dowód osobisty mówi,

że jesteś obywatelem Polski.

Dowód osobisty musi posiadać każdy,

kto ma 18 lat.

Dowód osobisty jest ważny, by pojechać za

granicę bez paszportu.

Możesz wyjechać do krajów Unii

Europejskiej. Państwa te muszą być w

strefie Schengen. Pamiętaj, aby mieć

przy sobie dowód.

Sprawdź, gdzie możesz podróżować

jedynie z dowodem osobistym.
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https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


Kiedy musisz wymienić dowód osobisty?

Dowód osobisty musisz wymienić,

gdy kończy się termin jego ważności.

Po pięciu latach jak masz mniej niż 

dwanaście lat.

Po dziesięciu latach jak masz

więcej niż dwanaście lat.

Wniosek o nowy dowód osobisty

złóż co najmniej 30 dni przed upływem

ważności starego dowodu osobistego.

Gdy wyszłaś za mąż i zmieniłaś nazwisko,

wniosek o nowy dowód osobisty

złóż w ciągu czterech miesięcy.

Gdy twój dowód osobisty się zniszczy,

złóż wniosek o nowy dowód osobisty.

Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony?

Zgłoś to jak najszybciej w dowolnym urzędzie gminy

albo przez Internet na stronie: gov.pl.

(potrzebny będzie profil zaufany).

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zawieszenie-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-e-dowodu


Jeśli jesteś za granicą,

zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu

w konsulacie (osobiście, listownie, faksem, lub

przez Internet gov.pl.

(potrzebny będzie profil zaufany).

Po otrzymaniu twojego zgłoszenia

urzędnik unieważni twój dowód.

Twój dowód osobisty został ukradziony?

Wystarczy, że zgłosisz to policji.

Nie musisz wtedy zgłaszać utraty

dokumentu w Urzędzie.

Dowód zostanie unieważniony

z dniem zgłoszenia tego na policji.

Co musisz zrobić, by dostać

dowód osobisty?

Dowód osobisty dostaniesz w 

Referacie Spraw 

Administracyjnych

Urzędu Gminy Zielonki.

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zawieszenie-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-e-dowodu


Twoją sprawę zajmie się urzędnik

na stanowisku do spraw dowodów

osobistych.

Jakie dokumenty są ci

potrzebne,by dostać dowód

osobisty?

Musisz wypełnić wniosek o

wydanie dowodu osobistego.

Wniosek dostaniesz w

Urzędzie Gminy Zielonki.

Otrzymasz go w pokoju

numer 104 na parterze.



Jeżeli znasz się na komputerach,

pobierz wniosek z Internetu.

Kliknij poniżej:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Możesz wypełnić wniosek

w komputerze,a potem go wydrukować.

Wniosek ma dwie strony.

Wydrukuj je na jednej kartce.

Wniosek możesz wydrukować

i wypełnić długopisem.

Wniosek musisz wypełnić starannie

(czytelnie).

Jeżeli czegoś nie rozumiesz,

poproś o pomoc.

Wniosek musisz podpisać.

Podpis musi być własnoręczny.

Nie możesz zrobić tego w komputerze.

Jeśli masz więcej niż 12 lat,

twój podpis będzie na dowodzie osobistym.

https://zielonki.pl/wp-content/uploads/2013/08/Wniosek_o_dowod_osobisty_2021.pdf


Co jeszcze musisz przygotować i zabrać?

Do Urzędu zabierz stary dowód osobisty.

Gdy go nie masz, zabierz inny dokument,

na przykład paszport.

Dokument musi mieć Twoje zdjęcie.

Na dokumencie musi być napisane

Twoje imię i nazwisko.

Zabierz jedną fotografię twojej twarzy.

Fotografia musi być aktualna.

Aktualna to znaczy zrobiona do 6 miesięcy

przed złożeniem wniosku.

Na fotografii nie możesz mieć na nosie

okularów z ciemnymi szkłami.

Na fotografii nie możesz mieć czapki

lub innego nakrycia głowy.

Sprawdź, czy fotografia jest

odpowiednio duża.

Fotografia musi mieć odpowiednią wielkość.

Przyłóż ją do ramki.

Fotografia
35 X 45 mm



Ramka jest we wniosku.

Fotografia musi mieć taką samą wielkość

jak ramka.

Jeżeli nie masz fotografii w domu,

idź do fotografa.

Poproś o fotografię do dowodu osobistego.

Pamiętaj!

Za dowód osobisty nic nie płacisz.

Pieniądze nie są ci potrzebne.

Co zrobić w Urzędzie?

Wniosek musisz sam zanieść do

Urzędu Gminy Zielonki.

Pamiętaj, żeby zabrać pozostałe

dokumenty i fotografię.

Sprawdź, czy wszystko masz,

zanim wyjdziesz z domu.

Gdy jesteś ubezwłasnowolniony,

przyjdź do Urzędu Gminy Zielonki

z rodzicem lub opiekunem prawnym.

0 zł



W Urzędzie wszystko załatwisz

w pokoju numer 104 na parterze.

Przed przyjściem do Urzędu

możesz zadzwonić do urzędnika

i zapytać go, jakie dokumenty

musisz przynieść ze sobą.

Numer telefonu to

12 285 08 50 numer wewnętrzny 104.

Jeśli masz więcej niż 12 lat,

urzędnik weźmie od ciebie odciski palców.

Odciski palców będą zapisane

w twoim dowodzie osobistym.

Jeśli nie chodzisz lub jesteś osobą

schorowaną i nie możesz sam

przyjść do Urzędu,

zadzwoń pod numer telefonu 12 616 56 31

(od poniedziałku do piątku 10.00-15.00)

lub wyślij wiadomość e-mail na

adres dowody@um.krakow.pl

mailto:dowody@um.krakow.pl?subject=dowody@um.krakow.pl


Twoim zgłoszeniem zajmie się

pracownik Urząd Miasta Krakowa.

Urzędnik przyjedzie do twojego domu

przyjąć wniosek i pobierze od ciebie odciski palców.

Po załatwieniu sprawy dostaniesz

od urzędnika potwierdzenie.

Jeśli masz telefon komórkowy,

zabierz go ze sobą do urzędu.

Możesz podać numer urzędnikowi.

Dostaniesz SMS,

że możesz odebrać dowód osobisty.

Na nowy dowód osobisty

będziesz czekać miesiąc.

Po miesiącu, czyli po 30 dniach,

idź znowu do Urzędu.

Dowód osobisty musisz odebrać sam.



Podczas odbioru dowodu w urzędzie

możesz ustalić kody PIN:

 do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1,

 do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod

PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono

odpowiednie pole).

PIN jest potrzebny do załatwienia

spraw urzędowych przez internet przy

pomocy e-dowód oraz aplikacji eDO App.

Co w sytuacji kiedy nie możesz sam

odebrać dowodu osobistego?

Jeśli nie możesz sam przyjść po dowód,

zadzwoń do Urzędu i zapytaj, co masz zrobić.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać

dowodu osobistego z powodu choroby,

niepełnosprawności lub innej

niedającej się pokonać przeszkody,

upoważnij inną osobę,

by odebrała w twoim imieniu dowód.

https://www.edoapp.pl/
https://www.gov.pl/web/e-dowod


Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd,

który przyjął twój wniosek.

Osoba ta musi mieć upoważnienie

napisane na kartce przez ciebie

zawierające Twoje dane

(imię, nazwisko, pesel, seria i nr dowodu osobistego)

oraz dane osoby upoważnionej

(imię, nazwisko, pesel, seria i nr dowodu osobistego).

Upoważnienie musisz podpisać.

Opracowano na podstawie materiału

Urzędu Miasta Poznania (z wykorzystaniem niektórych grafik)

oraz Urzędu Gminy Pleśna
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