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DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ    NR Or/01 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za 

wydawanie dowodu osobistego  (Dz. U. Nr 105, poz. 1110) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu 

osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, 
ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty  (Dz. U. Nr 47, poz. 384) 

Sposób załatwienia 

sprawy  
Wydanie dowodu osobistego 

Wymagane  
dokumenty  

 Małoletni powyżej 13 roku życia składa wypełniony wniosek o wydanie dowodu 
osobistego w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 
(wniosek dostępny jest na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy) 

 Małoletni, który nie ukończył 13 lat, składa wniosek w obecności obojga rodziców 
lub opiekuna prawnego 

 Przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 
5 lat 

 2 aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem (lewy półprofil z widocznym 
lewym uchem) 

 Odpis skrócony aktu urodzenia o ile miejsce urodzenia jest poza terenem gminy 
Strzyżów 

Opłaty  Brak opłaty 

Termin załatwienia 
sprawy   

W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Komórka  

odpowiedzialna  
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Zofia Szaro – podinspektor  
I piętro, pok. nr 15, tel. 276 13 54 wew. 43 

Inne informacje  
Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego  

Opracował: Zofia Szaro – podinspektor – 04.01.2010 r. 
Sprawdził: Cecylia Wasilewska - Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich  –  04.01.2010 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 04.01.2010 r. 
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