Nie trzeba wymieniać dowodu osobistego
po zmianie adresu zameldowania
oraz w związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z obowiązującą od 01 marca 2015r.
ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych wszystkie dowody
osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015r. zachowują ważność do końca
terminu wskazanego na dowodzie. Oznacza to, że jeśli dowód osobisty został
wydany w 2013 roku, a jego ważność została określona na 10 lat, to jest on ważny
do 2023 roku.
Ponadto informujemy, że zmiana adresu miejsca zameldowania nie stanowi
podstawy do wymiany dowodu osobistego na nowy dokument i nie ma
obowiązku wymiany dowodu tylko dlatego, że zmienił się adres zamieszkania.
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nowych dowodach osobistych wydanych po dniu 1 marca 2015r.
zamieszcza się danych na temat adresu zameldowania, a zatem to,
na dowodzie wydanym przed 1 marca 2015r. ten adres jest aktualny,
też nie, nie ma znaczenia, ponieważ adres zameldowania zamieszczony
na starych dowodach, po 1 marca 2015r. nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.
W związku z powyższym, jeśli wymienimy dowód z powodu zmiany adresu,
to nie uaktualnimy w ten sposób danych zamieszczonych w dowodzie, bo ich tam
po prostu nie będzie.
Nadmieniamy również, że zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, wymiana
dowodu osobistego może nastąpić tylko po spełnieniu jednej z ustawowych
przesłanek, do których należą:
 upływ terminu ważności dowodu osobistego;
 zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany
nazwy organu wydającego; oraz zmiany adresu miejsca zameldowania
posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (art.89 ust.2);

 zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do
wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub
uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 przekazanie do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej
Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

