INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W PROCEDURZE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW I WYDAWANIA
DOWODU OSOBISTEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NASIELSKU
ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Jeśli z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać
przeszkody osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, powiadamia o tym fakcie pracownika
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku, który zapewnia
przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Powiadomienie może nastąpić
telefonicznie lub na piśmie. W przypadku pisemnego powiadomienia należy podać
swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
W takiej sytuacji pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich – po wcześniejszym
umówieniu terminu z wnioskodawcą – udaje się do wnioskodawcy, aby przyjąć
od niego wniosek wydanie dowodu osobistego chyba, że okoliczności nie pozwalają
na przyjęcie tego wniosku.
Jeśli osoba, która chce złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, pojawiła się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, lecz ze względu na okoliczności
nie może wejść na II piętro budynku, w którym przyjmowane są wnioski o wydanie
dowodu osobistego, może poinformować o tym pracowników punktu podawczego
znajdującego się na parterze budynku Urzędu. W takiej sytuacji pracownicy punktu
podawczego przekazują stosowną informację do Wydziału Spraw Obywatelskich,
a następnie pracownik tego Wydziału schodzi na parter, aby przyjąć od
wnioskodawcy jego wniosek.
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Jeśli wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1,
tj. poprzez jego przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu
osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem
szczególnym do dokonania jego odbioru. Pełnomocnictwo takie powinno zostać
udzielone w obecności pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Nasielsku w chwili przyjmowania wniosku o wydanie nowego dowodu
osobistego.
Jeśli osoba, która chce złożyć odebrać dowód osobisty, pojawiła się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, lecz ze względu na okoliczności nie może wejść
na II piętro budynku, w którym odbierane są dowody osobiste, może poinformować
o tym pracowników punktu podawczego znajdującego się na parterze budynku
Urzędu. W takiej sytuacji pracownicy punktu podawczego przekazują stosowną
informację do Wydziału Spraw Obywatelskich, a następnie pracownik tego Wydziału
schodzi na parter, aby wydać dowód osobisty.

ZAPAMIĘTAJ!
Jeśli nie możesz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się
pokonać przeszkody złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Powiadamiasz o tym Wydział Spraw Obywatelskich telefonicznie lub pisemnie

Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich skontaktuje się z Tobą, żeby ustalić
termin przyjęcia od Ciebie wniosku o wydanie dowodu osobistego w Twoim miejscu
pobytu

Jeśli przyszedłeś do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, aby złożyć wniosek o wydanie
dowodu osobistego, ale nie możesz wejść na II piętro

Poinformuj o tym pracowników punktu podawczego na parterze budynku Urzędu

Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich zejdzie do Ciebie, aby przyjąć Twój
wniosek o wydanie dowodu osobistego

Jeśli wniosek o wydanie dowodu osobistego w złożyłeś pracownikowi Wydziału
Spraw Obywatelskich w miejscu swojego pobytu

Możesz udzielić innej osobie pełnomocnictwa szczególnego do dokonania odbioru
Twojego dowodu osobistego (pełnomocnictwo złożone w chwili składania wniosku
o wydanie dowodu osobistego)

Osoba, która otrzyma od Ciebie takie pełnomocnictwo, odbierze za Ciebie Twój
dowód osobisty

Jeśli przyszedłeś do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, aby odebrać dowód osobisty,
ale nie możesz wejść na II piętro

Poinformuj o tym pracowników punktu podawczego na parterze budynku Urzędu

Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich zejdzie do Ciebie, aby wydać Ci dowód
osobisty

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego
w Nasielsku właściwa w sprawach dowodów
osobistych:
Gdzie mieścimy się w budynku Urzędu:
Numer telefonu kontaktowego:
Adres mailowy:

WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH
II piętro, pokój nr 212
(23) 69-33-111
usc-wso@nasielsk.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464
z późn. zm.)
Art. 26 ust. 1: „O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać
przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie
wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie
tego wniosku”.
Art. 30 ust. 4: „W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został
złożony w trybie art. 26 ust. 1, odbioru dowodu osobistego może dokonać
pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego
odbioru”.

