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Wniosek o wydanie dowodu osobistego

lnstrukcia wypełniania w trzech krokach

1.

2.

3.

WYPEŁN IAJ \,VIE LKIM I LITERAM I

Pole wyboru zaznaczaj M lub tr
Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim

Przykład wvpełnionego wniosku znajdziesz na stronie internetowej prowadzonej
przez Ministerstwo S p raw W ewn ętrzny ch.

t. Dane osoby, dla ktorej dow d zostanie wydany

Numer PESEL

lmię (imiona)

Nazwisko

Nazwisko rodowe

@ noa ają je zarowno kobietY, jak i mężczyźni.

Dataurodzenia n [-l
O aa-mm-rrrr

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Płeć

!mię ojca (pierwsze)

lmię matki (pierwsze)

Nazwisko rodowe matki

n polskie

n kobieta

n męzczYzna

Dane rodzicow

2. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek

Wpisz poniżej adres do korespondencji:

UIica

Numer domu

Kod pocztowy

Adres elektroniczny

Numer lokalu

@ aares skrzynki ePUAP. Wypełnij jeśli chcesz otrzymac potwierdzenie złożenia wniosku
w formie dokumentu elektronicznego.
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Numer telefonu

Adres e-mail

3. Fotografia osoby, kt ra

o ruum er nie jest obowiqzkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu.

O r-'ail nie jest obowiązkawy, ale ułatwi kontakt w sprawie dawodu.

ma otrzymać dow d

Do wniosku dołqcz jedną foto4rafię.

4. Powod ubiegania się o wydanie dowodu

35i.mm

n pierwszy dow d

n zmiana danych zawartych w dowodzie

n upływ terminu Wazności dowodu

n utrata dowodu

n zmiana wizerunku twarzy

n uszkodzenie dowodu

i] inny (wpisz jaki)
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:E
:E
,,LÓ
i,:!t

5. oświadczenie, podpis

Jeśliktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub
podanie nieprawdy w tym wniosku. Potwierdzam własnoręcznym podpisem,
że powyższe dane są prawdzlwe.

Podstawa prawna: art. 233 5 1 w związku z 5 ustawy z dnia 6czerwca 1997 r'
Kodeks karny.

Miejscowośc

Data n n
O aa-mm-rrrr

Własnoręczny czytelny
podpis wnioskodawcy

l'l.lllllll..l..'.l..ll..ll:,.'ll';',ll.,,,,..:.l'll:mię,llfi.m.ilolna.),:;

i' ' , Nazwisko

l.,,l lll. llli,NażW5;', ś.e:ri5.i.i.''n u.m,bi
,ll:l:d:Ókum|entu'tÓżś'a moś ći:,,

Adjnotaćje

.Da.n.e..,io,dżica;..'oip.i.e.kuna,,pi.awn'ć$o.lub,ikuratora;ljeśl,i ,składa,Wni:Ósek,o dow d Ń,imien!'u

Sposob ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się :o Wydanie' dowodu,
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