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WYPEŁN IAJ WlELKlMl L|TERAMI

Pole wyboru zazna czaj M lub El
Wypełniaj kolorern czarnym lub niebieskim

Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz no stronie internetowej prowadzonej
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7,. Dane osoby, dla ktorej dow d zostanie wydany

Numer PESEL

lmię (imiona)

Nazwisko

Nazwisko rodowe
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Dane rodzic w

o Podają je zar wno kobiety, jak i mężczyźni.
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Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Płeć

lmię ojca (pierwsze)

lmię matki (pierwsze)

Nazwisko rodowe matki

2. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek

Wpisz poniżej adres do korespondencji:

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Adres elektroniczny

Numer lokalu

m n]] Miejscowość

e aares skrzynki ePLJAP. Wypełnij, jeśli chcesz otrzymac potwierdzenie złożenia wniosku
w for mie doku mentu elektronicznego.
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Numer telefonu

Adres e-mail

3. Fotografia osoby, kt ra ma otrzymaćdowod

o Numer nie jest obowiązkovvy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu,

Do wniosku dołqcz jednąfotografię,

4. Powod ubiegania się o wydanie dowodu
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35 rnrn

n
il
n
n
n
n
u

pierwszy dow d

zmiana danych zawartych w dowodzie
upływ terminu wazności dowodu

utrata dowodu

zmiana wizerunku twarzy
uszkodzenie dowodu

inny (wpisz jaki)

5. oświadczenie, podpis

o E-mail nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu.

Jeś|i ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku, podlega karze
pozbawienia wolności od miesięry do lat 8.

Oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub
podanie nieprawdy w Ęm wniosku. Potwierdzam własnoręcznym podpisem,
że powyższe dane są prawdziwe.

Podstawa prawna: art.233 51wzwiązku z 5 ustawy zdnia 6 czerwca 79?7 r.
Kodeks karny.

Miejscowość

Data [] n
O aa-mm-rrrr

WłasnoręcznY CzYtelny
podpis wnioskodawcy

lmię (imiona)

Nazwisko

Nazwa, seria i numer
dokumentu tozsamości

Adnotacje

Dane rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora, jeśli składa wniosek o dow d w imieniu
dziecka lub podopiecznego.

Spos b ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu.
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