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Wniosek o wydanie dowodu osobistego
lnstrukcia wvpełniania w 3 krokach
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Pole wyboru zaznaczaj
luU
Wypełniaj kolorem Gzamym (ub niebieskim

2.

Pane osoby, dla której dowód zostanie wydany
Numer PESEL
imię (imiona)
Nazwisko

Nazwisko rodowe

O
Dataurodzeni"

Codrlą1" zarowno kobiety , jak i mężczyżni
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Miejsce urodzenia
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Obywatelstwo

po|skie
t<ouieta
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mężczyzna

Dane rodziców
lmię ojca (pierwsze)
lmię matki (pierwsze)

Nazwisko rodowe matki

2. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek
Wpisz poniżej adres do korespondencji:

Ulica
Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

m-[_[-l

Miejscowość[-

Numer telefonu

Q

Numer nie jest obowiązkowy, ale tilatwi kontakt w sprawie dowodu.

a

E-mail nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu.

Adres e-mail

I

WyraZam zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz:

Q
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nu*"ru telefonu komórkowego

fl

adresu e-mail

wyrażasz zgooę na płzekazanie clanych, zaznacz co najmniej jedno pole wyboru.

Zgodę mozesz wyrazić jedynie, jeśliskładasz wniosek w slvotm inieniu, Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
nie iest obowiazkowe. Mooa one umoź|iwtćinnvm nodmlotom in0, i]rzedom) szvbki kontakt z toba celem sorawneoo zalatwienia
sprdwy i poirlfoimowania cięb dzrałaniach, jakie'le 1iodmroty oodejmują w twoich Śprawach, Zgodę ńozesz wycofać t,i taZOe1 cnwiti

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

strona 1l2

Adres skrzynki ePUAP

@

łOres skrzynki ePUAP. Wypełnij, jeślichcesz otrzymać potwierdzenie złożeniawniosku
w formie dokumentu elektronicznego.

3. Powód ubiegania się o wydanie dowodu
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tr wymiana drrwodu bez warstwy elektronicznej
moz|iwoścl identyIikacji Llwierzvlelnlenia
tr brak
zIażenia podpisu osobistego

pierwszy dowód

i

zmiana danych zawańych w dowcr"l:::ie
upływ terminu waznclśr:idowodu

t]

I

upływ terminu zawieszenia CoworlL:
utrata dowodu

t]

t] zmiana wizerunku twarzy
t] uszkodzenie dowodu

luh

brak ceńyfikatu identyfikacji i uwlerzytelnienia lulr
ceńyfikatu podp;isu osobistego

kracz,ież tozsarności
inny (wpisz jaki)

4. Fotoqrafia osoby, która ma otrzr/mać dowód

Tu Urzędnik

Do wniaskłłdałącz jedną fatografię,

Wkleja fotografię

Ceńyfikat podpisu osobistego

5,

|1
O

E
E

Zurnu"r,jeś|i chc+sz mieć ceńyfikat podpisil csobisteqo,
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PoOpiu osobisty umoz|iwi ci elektroniczne załatwianie
spraw urzędowych. Pizy jego Llżyciu rnozesz teżzałalvłić
elekŁrorliczttie inne sprawy, jesli zgodzi się na fo dritga strona
35 mm

6.

Oświadczenie, podpis

Jeśliktośpodaje nieprawdę

lutr zataja prawdę we wniosku, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 lat.
Oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub podanie
nieprawdy w tym wniosku, Potwierdzam że powyższe dane są prawdziwe,

Podstawa prawna: ań. 233 §
Kodeks karny.
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wzwiązku z § 6 ustawyz dnia 6 czerwca 1997
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Własnoręczny czytelny
podpis wnioskodawcy
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Adnotacie urzędow€ (Wypełnia urzędnik)
Dane radzica. opiekuna prawnego lub kuratora, jeśli składa wniosek o dowód w imieniu

dziecka Iub podopiecznego,
lmię (imiona)
Nazwisko
Nazwa, seria i numer
dokumentu tozsarności

Sposób ustalenia tozsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu

Adnotacje

Wniosek o rvydanie dorvodu clsobistego
NOWAK BR 502 338 t49

