
Rzeczpospolita oznaczenieorganu

Polska

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
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1.

2. Pola wyboru tarnaczal @tutfi
3. WYpelniaj kolo.em .zamym lub nlebieskim

1. Dane osoby, kt6ra ma otrzymaa dow6d

WYPEINIAJ WIELKIMI LITERAMI

Numer PESEL

lmiq {imiona)

Narwisko

Nazwisko rodowe

Data urodzenia

20fowno

dd-mm-rrr
IIIl

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo I polskie

Ptea E kobieta ! mqiczyzna

Dane lodrlc6w

lmie ojca (pierwsze)

lmie matki (pierwsze)

Nalwisko rodowe matki

2. Dane kontaktowe wnioskodawcy

Wpisz poniiej odrcs do korcspondencji:

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer telefonu

Numer lokalu

Miejscowo!a

Nurner nie jest obowiqzkowy, ole ulotwi kontokt w sptowie dowodu.

Adres poclty elektronicznej

Adtes poczty elektronicznej niejest obowiqzkowy, ole ulotwi kontokt w sptowie dowodu.

tr wyralam tgode na pdekazaoi€ do reiestru drnydr lontaltowych imienla, nazwiska, nume.u PEsEL orarl

I numeru lelefonu kom6rkonego f] adresu poczty elektronicunel

@ Jeili wyraiasz zgode na przekazanie danych, 2arnacz co najmniejjedno pole wyboru

Zgode moiesz wyraridjedynie wtedy, gdy 5kladas2 wniosek w iwoim imieniu. Prrekazanie danych do.erestru danych
kontaktowych nie iest obowiqzkowe. Moge one umoiliwid innym podmiotom (np. urzqdom) szybki kontakt z tobq celem
sprawnego zalatwienia sprawy i poinformowania cie o dziataniach, iakie te podmioty podejmujQ w twoich sprawach. Zgodg
moiesz wycofaa w kaidej chwlli.
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Wniosek o wydanie dowodu otoblstego

m

ul-u-t-n



Adres skrzynki ePUAP

A wypetnij, jeali chcesz otqmot potwierdzenie ztorenio wniosku w lormie dokumentu

elekrcnic2nego.

3. Pow6d ubiecania sle o wydanie dowodu

El eir"*y d"*6d tr
! rmiana danych zawartych w dowodzie I
! uplwterminu wainoicidowodu tr
I uplw terminu zawieszenia dowodu tr
fl utrata dowodu tr
E zmiana wizerunku twaey tr
! usrkodzenie dowodu I

wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej

b.ak morliwoaci idenMkaciii uwiezytelnienia lub rloienia podpisu osobistego

brak cerMkatu idenMkacji i uwlerzytelnienia lub ceMkatu podpisu osobistego

kradziei toi5amo3cl

wymiana dowodu bez odcisk6w palc6w

reklamacia

inny

!

4. totografia osoby, lt6ra ma otrrymat dow6d

Oo wniosku dolqcz jedhq lotogrofiq

5. Certytikat podpisu osobistego

o

zalnacz, jeili chcesr mied cerMkat podpisu osobistego.

Podpis osobisty unoiliwi ci elekroniczne zolotwionie spruw uaedowych. Pt4 iego uiyciu

fioiesz ter zolottriot elektronicznie inne sprowy, ielli ,godzi sie no to dtugo strono.

6, ojwiadczenle,podpis

Jestem awiadomy/gwiadoma odpowied alnoSci karnei 2a zloieni€ fal$yw€go
oswiadqenia, Potwie.dam, ie dane wyrnienione w plt I i 3 se prawdriwe.

Miejscowo3C

0ata

dd-mm-rrt

wlasnorecznyczytelny podpis wnioskodawcy

o Swodo osobo, kt6to ukoiczylo 12lot - podpis

nie rnoie dotykoC ohi przecinot rcmki.

wlasnorqczny podpis osoby ubiegajQcei sie o wydanie

dowodu osobistego

IIrr

Adnotacie urredowe (wypelnia urrednik)

lmie (imiona)

Narwisko

Nazwa, seria inumer
dokumentu toi5amoaci

Odciski palc6w

Adnotacje

Dane rodzica, opiekuna lub kuratora, ie3li sklada wniosek o dow6d w imieniu dziecka

lub podopiec!nego.

tr nie pobrano odci5k6w palc6w

l

I

wniosek o wydanie dowodu osobisteSo

tr pobranoodciskipalc6w

miejsce

na fotografie

35x45mm

Spos6b ustalenia toisamoSci osoby ubiegajqcei sie o wYdanie dowodu.


