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Dowody osobiste i śluby po nowemu
Od 1 marca Urzędy Stanu Cywilnego wydają nowe dowody osobiste.

Nowy dowód będzie różnił się
od dotychczasowego kilkoma

szczegółami. Otóż nie będzie za-
wierał informacji o wzroście wła-
ściciela dokumentu, kolorze oczu

oraz adresie zamieszkania. Nie

będzie też na dowodzie zeskano-
wanego podpisu posiadacza. W

nowym dowodzie osobistym nieco

inna musi być fotografia. Zdjęcie
zrobić trzeba "na wprost" a więc
takie jak do tej pory umieszcza-

liśmy w paszporcie. Nie zmienia

się natomiast kształt i wielkość do-
kumentu.

Kto powinien wymienić
dowód osobisty?

Przepisy mówią, że wniosek o
nowy dowód złożyć muszą
wszyscy, którym kończy się waż-
ność dotychczasowego dowodu.
Wniosek należy złożyć na miesiąc
przed upływem tego terminu. O

nowy dowód ubiegać się mogą
także osoby, które zgubiły lub
zniszczyły dokument, zmieniły na-
zwisko, lub zgłaszają zmiany w

wizerunku twarzy. Przepisy mówią
też o innych powodach zmiany

dowodu osobistego, ale te zgłosić
trzeba w urzędzie gminy. 

Wniosek o wydanie nowego

dowodu osobistego jest inny niż
dotąd. Można go pobrać bezpo-
średnio w urzędzie lub ze strony
internetowej www.osieczna.pl.

Uzupełniony wniosek o wydanie
dowodu osobistego złożyć trzeba

w urzędzie osobiście. Nowością w
przepisach jest to, że dowód oso-
bisty można wyrobić sobie w do-
wolnym urzędzie w Polsce. Tam
jednak, gdzie składamy wniosek,

tam też osobiście odbieramy

dowód. 

Nowy dowód osobisty wydaje

się na 10 lat. Tylko dzieci do 5
roku życia otrzymują dowód oso-
bisty na 5 lat. Osoby, które kończą
18 lat mogą złożyć wniosek o wy-
danie dowodu osobistego już mie-

siąc przed uzyskaniem

pełnoletniości. Będą miały pew-
ność, że w dniu osiemnastych

urodzin staną się posiadaczami

nowego dowodu osobistego. O

dowód osobisty dla dzieci do 18

lat może teraz starać  się jeden z
rodziców, a nie jak dotąd obyd-
woje. Do urzędu trzeba jednak
przyjść z dzieckiem. Osoby, które

w swoim dotychczasowym dowo-

dzie osobistym mają adnotację, iż
jest on na czas nieoznaczony, nie

muszą wymieniać dokumentu na

nowy. 

Wydanie nowego dowodu
osobistego jest bezpłatne.
W nowym dokumencie nie ma

adnotacji o miejscu zamieszkania.

Według aktualnych przepisów za-
meldowanie jest jednak obowiąz-
kowe. W razie potrzeby urząd
będzie wydawał zaświadczenia o
miejscu zameldowania. Takie za-

świadczenie może być bezpłatne

jeśli jest potrzebne na przykład dla
spraw emerytalnych, ale płatne,
gdy żądać go będą banki. Opłata
za zaświadczenie wynosi 17 zł.

A teraz zamiany dotyczące ślu-
bów udzielanych przez USC.

Ślub cywilny zawrzeć można w
wybranym urzędzie w kraju. Nie
musi to być USC w gminie, w któ-

rej mieszkają nowożeńcy. Mało
tego - może on się odbyć poza lo-
kalem USC, a więc również w ple-
nerze, zabytkowym zamku itp.

Ważne, by miejsce uroczystości
gwarantowało zachowanie powagi
i doniosłości ceremonii oraz bez-

pieczeństwo wszystkich uczes-
tników. Nowożeńcy, którzy zdecy-
dują się na ślub poza USC muszą
złożyć w tej sprawie wniosek do
kierownika urzędu. Opłata za taki
ślub wynosi dodatkowo 10 zł.

W sprawach dokumentacyj-

nych powiedzmy jeszcze, że od-

pisy aktów zgonu, urodzenia, mał-
żeństwa, uzyskać można w do-
wolnym USC w kraju. Właśnie
teraz wprowadza się te dane do
ogólnopolskiego rejestru. Od 1

marca USC wydaje też zaświad-
czenia o stanie cywilnym. Do tej

pory takich zaświadczeń nie było.
Ten dokument kosztuje 38 zł.

Zmiana przepisów dotyczy też
nadawanych dzieciom imion.

Nadal będzie obowiązywała za-
sada, że dziecku można nadać
maksymalnie dwa imiona. Od

teraz mogą to być także imiona

obcego pochodzenia. Rodzice

muszą jednak pamiętać, że nie
nadaje się imion zdrobniałych, ob-
raźliwych, ośmieszających. De-
cyzja w tym, czy zaproponowane

przez rodziców imię spełnia wy-
magania przewidziane przez

przepisy należy do kierownika
USC.


