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Laminowanie dowodów osobistych 

Urząd Miejski informuje, iż oklejanie, foliowanie lub zalaminowanie dowodu osobi-

stego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, takich jak np. elementy 

grawerowane, elementy zabezpieczeń utajnionych (widoczne w promieniach UV), 

hologram, OVI (farby drukowane zmienne optycznie). Może to również w znacznym 

stopniu utrudniać lub uniemożliwiać ocenę, czy dany dokument został podrobiony 

lub przerobiony. Wskazane sposoby ingerencji w dowód osobisty mogą spowodo-

wać nieczytelność danych, a w skrajnych przypadkach brak możliwości maszynowe-

go odczytu danych zawartych w dokumencie w polu MRZ.  Zalaminowanie, foliowa-

nie lub zaklejanie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego sa-

modzielne funkcjonowanie, może zostać uznane za jego uszkodzenie, co zgodnie z 

art. 40 ust 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych rodzi obowią-

zek wymiany tego dokumentu. 

 

Informacja odnośnie unieważniania dowodów osobistych 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31.10.2008 r. 

Nr 195, poz. 1198), na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody oso-

biste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobi-

stym nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich zamiesz-

kałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech mie-

siącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. W przypadku obywateli 

polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wynosi cztery miesiące. 

Składanie wniosku o dowód osobisty 

Ponadto przypominamy, iż do złożenia wniosku o nowy dowód osobisty potrzebne 

są 2 aktualne zdjęcia, skrócony odpis aktu małżeństwa lub urodzenia (w zależności 

od posiadanego stanu cywilnego), jeśli małżeństwo czy miejsce urodzenia nastąpiło 

poza gminą Wolsztyn oraz wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego. 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

W dniach od 12 do 21 marca br. w Miejskiej Hali Sportowej „ŚWITEZIANKA”  

w Wolsztyn, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa (dawniej pobór) dla miesz-

kańców Miasta i Gminy Wolsztyn. Wezwaniu podlegało 249 mężczyzn oraz 2 kobiety.  

Działająca w ramach kwalifikacji wojskowej  -  Powiatowa Komisja Lekarska określała 

zdolność osób podlegających temu obowiązkowi do czynnej służby wojskowej, poprzez 

ustalenie kategorii zdrowia. Przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w 

Nowym Tomyślu zakładali  ewidencję wojskową oraz wydawali wojskowe dokumenty 

tożsamości. Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej zostały przeniesione do 

rezerwy i posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.  

 Urząd Miejski w Wolsztynie będzie czynny—w poniedziałek 30 kwietnia od 8.00 do 16.00; wtorek  1 maja—nieczynny; 

środa 2 maja—od 7.00 do 15.00; czwartek 3 maja—nieczynny; piątek 4 maja—od 7.00 do 15.00. 

 Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 10.00 do 11.00): — Przewodnicząca Bogusława Tuchocka 8 i 17 maja; —

Maciej Wojciechowski 10 i 22 maja; —15 i 24 maja Krzysztof Czeszak. 

 Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00 ):  Zbigniew Korylczyk (Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej) —7 maja;  

Aleksander Jakowczyc— 14 maja; Antoni Janik—21 maja; Ryszard Kalitka—28 maja. 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn informuje, iż dopiero po wakacjach  pojawi się trzecie wydanie książki 

"Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej" Krzysztofa Raniowskiego. 

 W dniach 11-12 sierpnia br. zapraszamy do Parku Miejskiego na III Międzynarodowy Festiwal Czyste Country. To jedyny 

taki koncert w Polsce gdzie wystąpią takie gwiazdy jak Ray Scott (USA), George Hamilton IV (USA), George Hamilton V 

(USC) oraz wielu innych. Wstęp wolny! Całość imprezy transmitowana będzie internecie. 

 Zbliża się kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Policzymy się”, zachęcamy Państwa do wsparcia tej pozytywnej akcji, 

która co roku mobilizuje tysiące osób do walki z rakiem. Więcej informacji dotyczącej kampanii dostarczy Państwu strona 

pod adresem http://policzmysie.pl.   


