Karta usługi świadczonej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lubelski Urząd
Wojewódzki
w Lublinie

KARTA USŁUGI
Wydanie dokumentu paszportowego

Opis sprawy

Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć w dowolnym organie
paszportowym na terenie całego kraju. Wniosek o wydanie
dokumentu paszportowego składa się osobiście (osoby pełnoletnie).
W przypadku osób małoletnich wniosek składają rodzice lub
opiekunowie prawni (dzieci do lat 5 nie muszą być obecne przy
złożeniu wniosku).
Odbiór paszportu następuje tylko osobiście (za osoby małoletnie
paszport odbiera jeden z rodziców).

Kogo dotyczy

Dotyczy wszystkich osób, które posiadają obywatelstwo polskie,
niezależnie od ich miejsca zamieszkania, zameldowania, pobytu.

Wymagane
dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
(wniosek wypełnia się na miejscu),
2. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej (w przypadku prawa
do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo
zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić
do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania
z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty,
3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35x 45 mm, wykonana w ciągu
ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasny tle. Fotografia
ma przedstawiać osobę w postaci frontalnej, bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi
oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami,
4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa
w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo
po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą,
5. Ważny dokument paszportowy, jeżeli osoba nie posiada ważnego
dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty , w przypadku
ubiegania się o paszport po raz pierwszy przez osobę małoletnią
do wglądu niezbędny jest skrócony lub zupełny odpis aktu
urodzenia.
Podstawa
prawna:
rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152,
poz. 1026)

Wzór
wniosków/formularzy Wniosek wypełnia się na miejscu w każdym organie paszportowym
do pobrania

Sposób wypełnienia
dokumentów

Wymagane opłaty

Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie.
Nie należy wklejać zdjęcia do kwestionariusza paszportowego.
W przypadku składania wniosku dla osób małoletnich, rodzice
podpisują zgodę na wydanie paszportu w obecności pracownika
organu paszportowego (punkt 14 wniosku paszportowego)
Wysokość opłaty paszportowej za wydanie paszportu:
1. osoby małoletnie w wieku do 6 lat - 30 zł,
2. uczniowie w wieku 6-13 lat – 60 zł (opłata ulgowa 30 zł.),
3. uczniowie w wieku ponad 13 lat i studenci studiów I i II stopnia
– 140 zł (opłata ulgowa 70 zł),
4. osoby, które ukończyły 70 rok życia – bez opłaty paszportowej

5. pozostałe osoby, które nie posiadają prawa do zniżek – 140 zł
(zniżka w wysokości 50 % przysługuje na przykład emerytom,
rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
6. paszport tymczasowy – 30 zł,
7. w przypadku zawinionej utraty ważnego paszportu, zagubienia
lub zniszczenia – opłat podniesiona jest o 200%.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny opłata
paszportowa wynosi:
- dzieci do 13-go roku życia – 15 zł,
- młodzież, która ukończyła 13 rok życia do 25-go roku życia – 35
zł,
- dorośli – 70 zł.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego
oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 25, poz. 126)
2. Art. 8, 9, 10 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz.
268 z późn. zm.)
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można składać
w dowolnym czasie, niezależnie od tego, czy skończyła się ważność
paszportu. Należy pamiętać o tym , że niektóre kraje przy wjeździe
na ich terytorium wymagają określonej ważności paszportu.

Termin złożenia
dokumentów

Wyjątek:
Art. 18a ustawy – W przypadku zmiany lub konieczności
sprostowania
danych
zamieszczonych
w
dokumencie
paszportowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 13, 5 i 9
(nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
osoba posiadający ważny dokument paszportowy jest obowiązana
wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od doręczenia ostatecznej decyzji
administracyjnej
lub prawomocnego orzeczenia sądu
stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa
stwierdzającego zmianę nazwiska , a w przypadku małżeństwa
zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia
doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą
termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 90 dni.
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jednostka
odpowiedzialna za
załatwienie sprawy

Lublin, ul. Północna 3, tel. 81 74 76 447, 74 77 400, 74 05 910
Zamość, ul. Partyzantów 3, tel. 84 67 76 535, 67 76 539
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, tel. 83 34 49 254
Chełm, ul. Plac Niepodległości 1, tel. 82 56 27 620 (21 do 25)
Puławy, Aleja Królewska 19, tel. 81 88 61 186
Kraśnik, Al. Niepodległości 20, 81 45 81 084
Godziny przyjęć interesantów:
Lublin
poniedziałek – piątek: 8.00 – 17.00
Zamość, Biała Podlaska, Chełm
poniedziałek: 10.00 – 17.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

Puławy
środa: 10.30 – 15.30
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 14.30
Kraśnik
wtorek: 8.00 – 16.00
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00

Termin załatwienia
sprawy

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Od decyzji unieważniającej paszport lub decyzji o odmowie
wydania paszportu przysługuje w terminie 14 odwołanie
do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody
Lubelskiego

Informacje
dodatkowe

Na jakim etapie realizacji znajduje się wniosek o wydanie paszportu
można sprawdzić na stronie:
www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna

Termin publikacji

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach
paszportowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie
dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz
ich zwrotu (Dz.U. Nr 25, poz. 126)

20 sierpnia 2019 r.

