
Wydanie paszportu

1. Podanie o paszport dla osób niepełnoletnich składają osobiście rodzice z dowodami 
osobistymi. 

2. Paszporty odbiera się osobiście za okazaniem dowodu osobistego. 
3. W przypadku wymiany paszportu w związku ze zmianą nazwiska należy uprzednio 

wymienić dowód osobisty. 
4. W razie zgubienia paszportu pobiera się opłatę w wysokości 300,00 zł (w razie 

powtórnego zgubienia opłata wynosi 400,00 zł.). 
5. W przypadku wymiany ważnego paszportu (zmiana nazwiska, zmiana wyglądu) 

pobiera się opłatę w wysokości 1/10 części tej opłaty za każdy rok pozostający do 
upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu. 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. Nr 2 poz. 5).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r, w sprawie opłat 

paszportowych (Dz. U. Nr 152 poz. 725).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie opłat paszportowych (Dz. U. Nr 39 poz. 453). 
4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960). 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 

r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych 
do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w 
przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 37, 
poz. 358), ze zmianami z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 505). 

Niezbędne dokumenty: 
- wniosek;
- dowód osobisty;
- legitymacja emeryta lub rencisty;
- stary paszport (w przypadku posiadania);
- kserokopia aktu urodzenia (w przypadku osoby niepełnoletniej starającej się o wydanie 
paszportu po raz pierwszy);
- 2 zdjęcia paszportowe.

Opłaty:
- od wniosku - 5,00 zł
- 0,50 zł od każdego załącznika
- za wydanie paszportu osobie do 16 lat - 30,00 zł
- za wydanie paszportu ze zniżką - 50,00 zł (Uprawnienia do zniżki paszportowej posiada 
młodzież ucząca się w szkołach i wyższych uczelniach w systemie dziennym, wieczorowym i 
zaocznym oraz emeryci i renciści)
- za wydanie paszportu bez zniżki - 100,00 zł
- za wydanie paszportu osobie, która ukończyła 70 lat nie pobiera się opłat.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 21 (budynek główny)
tel. (0 32) 429 59 26 lub 429 59 48



Godziny urzędowania: poniedziałek od 900 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia: 
Wydanie paszportu.

Termin załatwienia: 
1 miesiąc.

Sposób przekazania informacji o sprawie: 
Odbiór paszportu osobiście w terminie wcześniej uzgodnionym. 
Przy odbiorze nowego paszportu należy okazać poprzedni paszport oraz dowód osobisty.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia: 
Od decyzji w sprawach paszportu i paszportów tymczasowych przysługuje odwołanie do 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


