
Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą 
w życie nowe przepisy ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych  
które wprowadzą nowe wzory formularzy , nowy wzór dowodu osobistego 

oraz zmienią sposób obsługi interesantów 

  

 

 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.): 

 

Zameldowania na pobyt stały będzie można dokonać z jednoczesnym wymeldowaniem z 
dotychczasowego miejsca pobytu. W przypadku zameldowania będzie wymagane osobiste stawienie 
się w urzędzie, bądź upoważnienie na piśmie innej osoby do załatwienia tej sprawy za nas. 

Zameldowania dokonujemy na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której 
znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal również do zameldowana będzie 
wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący 
tytułem prawnym do niego. Przy dokonywaniu tych czynności będzie niezbędny do wglądu dowód 
osobisty lub paszport, a także oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić 
zameldowanie (np. akt notarialny, umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej). 

Zmienią się zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu. 

Z urzędu będą wydawane jedynie zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (takie 
zaświadczenie będzie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W każdym innym przypadku 
(zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania stałego) zaświadczenie będzie 
wydawane jedynie na indywidualny wniosek klienta. Za takie zaświadczenie będzie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy o opłacie skarbowej, pobierana opłata w wysokości 17 zł. 

  

Ułatwienia dla mieszkańców: 

� Możliwość sporządzenia formularza zameldowania / wymeldowania przez pracownika urzędu w 
postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie 
danych podanych przez osobę. Oczywiście osoba zgłaszająca pobyt będzie potwierdzała własnoręcznym 
podpisem dane zawarte w tak sporządzonym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do 
lokalu fakt pobytu. 

� Wymeldowania z pobytu stałego, bądź czasowego będzie można dokonać nie tylko w formie 
tradycyjnej - pisemnego zgłoszenia w urzędzie, ale i w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na 
platformie ePUAP, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz 
elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym, lub 
profilem zaufanym ePUAP. Formularze te będą udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na 
stronie ePUAP. 
 
Szczegółowe informacje pod nr.telefonu 62 50 49 741 
  

 

 

 

 

 



Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r.o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.): 

  

Od 1.03.2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego, w którym nie będzie informacji o 
wzroście, kolorze oczu, a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania. 

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie konieczności ich wymiany 
na dokument nowego typu. 

Konieczność ich wymiany będzie zachodzić jedynie wówczas gdy upłynie termin ich ważności, zmienią się 
dane w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ulegnie zniszczeniu. Dowód osobisty nadal 
będzie wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wyniesie 30 dni. Dowód 
osobisty będzie wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich 
poniżej 5 roku życia - okres ważności 5 lat. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Natomiast w przypadku osoby 
nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych - wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator - w jej 
obecności, za wyjątkiem dzieci do 5 roku życia 

Do wniosku należy dołączyć:  

� Dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku utraty lub osób ubiegających się o pierwszy 
dowód - ważny dokument paszportowy lub inny dokument potwierdzający tożsamość 

� W przypadku osób nieposiadających lub mających ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych – do wglądu oryginalny dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem 
nad wnioskodawcą  

� W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej - kolorową fotografię osoby 
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej (taką 
jak do paszportu),wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobra ostrość oraz odwzorowującą 
naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej część barków, tak aby twarz zajmowała 
70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Fotografia powinna być wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

� W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej - plik zawierający fotografię o 
wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. 

 

� Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został 
złożony wniosek 
 

Ułatwienia dla mieszkańców: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć: 

� W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany 
albo w formie formularza, który został wypełniony przez urzędnika na podstawie danych podanych przez 
wnioskodawcę oraz zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez wnioskodawcę. 

� W postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.Formularz będzie udostępniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na 
stronie ePUAP. 

� Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic 
albo opiekun prawny. 

� Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba 
ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. 
 

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 62 50 49 742 


