URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
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ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ
Podstawa prawna:



ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 653 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
(Dz. U. z 2020 r. poz. 31 z późn. zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
2. Dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wydany przez właściwy organ – w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego
przez cudzoziemca.
3. Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
4. Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego (w przypadku odbioru
dowodu przez pełnomocnika).
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Dowód osobisty jest gotowy do odbioru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Plac zwycięstwa 3, tel. (59) 8488403,
(59) 8488406, e-mail: com@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE:
Nie dotyczy.
VI. UWAGI:






Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony
wniosek.
Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera
rodzic lub opiekun prawny.
Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.
Przy odbiorze dowodu osobistego wydanego osobie posiadającej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych wymagana jest obecność tej osoby.
Odbioru dowodu osobistego dziecka, które w momencie składania wniosku o wydanie
dowodu osobistego nie ukończyło 5 roku życia i nie było obecne przy jego składaniu,
a w momencie odbioru dowodu osiągnęło 5 rok życia, dokonuje rodzic wraz z dzieckiem.
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Dowód osobisty wydany osobie dotkniętej chorobą lub niepełnosprawnością, której
wniosek został przyjęty w miejscu jej przebywania (art. 26 ust.1 ustawy o dowodach
osobistych), może odebrać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym
do dokonania odbioru.
Przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie, posiadacz dokumentu ma
możliwość ustalenia kodów: PIN 1 (4-cyfrowy) dla certyfikatu identyfikacji
i uwierzytelnienia, PIN 2 (6-cyfrowy) dla certyfikatu podpisu osobistego.
Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz,
organ gminy przekazuje właścicielowi dowodu kod „PUK” umożliwiający odblokowanie
certyfikatów zawartych w dowodzie.
Gotowość dowodu osobistego do odbioru można sprawdzić w internecie, pod adresem
obywatel.gov.pl, podając numer z potwierdzenia złożenia wniosku.
Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca
dokument potwierdzający legalność Jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wydany przez właściwy organ.

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk/nr pokoju 7, tel. (59) 84883403, tel. (59) 8488406, fax. (59) 8488436; e-mail: com@um.slupsk.pl

Wydanie 3 /(15-01-2020)

