
 
KARTA USŁUG 

   
Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
 
 
Nazwa usługi:  

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. Nr 5 
tel. (76) 81 88 505 wew.125. 

 
Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie dowodu osobistego. 
 
Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego 

Załączniki: 

- dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm 

- odpis skrócony aktu urodzenia - jeżeli akt został sporządzony poza 
Chojnowem 

- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym 
nazwisku - w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku 
małżeńskiego jeżeli akt został sporządzony poza Chojnowem 

- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający 
posiadanie polskiego obywatelstwa – okazywany 
na żądanie organu, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości 
co do obywatelstwa osoby 

* Aktualna fotografia powinna przedstawiać osobę: 

- bez nakrycia głowy (osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami 
swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie z nakryciem głowy 
na podstawie zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej), 

- bez okularów z ciemnymi szkłami (osoba z wrodzonymi lub nabytymi 
wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie 

http://www.chojnow.eu/


w ciemnych okularach na podstawie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności), 

- w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, 

- z równomiernie oświetloną twarzą. 
 
Opłaty: 

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego 
 

Czas załatwienia sprawy: 
Do 30 dni. 

 
Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego, a pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 
z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 luty 2009 r. 
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach 
wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub 
utraty (Dz. U. z 2009 r.; Nr 47, poz. 384 z późn. zm.). 

 
Uwagi: 

Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpi osobiście. 

Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek 
na dowód osobisty w obecności swego przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego. Wniosek podpisuje małoletni i jego przedstawiciel 
ustawowy lub małoletni i jego opiekun prawny. Na uzasadniony wniosek 
rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie 
ukończyła 13 roku życia. Dowód osobisty wydany osobie, która nie 
ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. W razie 
zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego 
wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego 
zmianę. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów 
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązana posiadać dowód osobisty: 

1) od ukończenia 18 roku życia; 

2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie 
z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod 
władzą rodzicielską lub opieką. 



Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 
roku życia. 

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany 
osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. 


