
TYSKI Informator SamorządowY Nr 34/515

Uwaga: wymiana dowodów wydanych w 2007 roku
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W bieżącym roku upływa termin waż-
ności dowodów osobistych wydanych 
w 2007 roku. Posiadaczom dokumen-
tów wydanych z tą właśnie datą przy-
pominamy: wniosek o wydanie nowego 
dowodu należy złożyć co najmniej 30 
dni przed upływem terminu ważności 
starego.

Jak sprawdzić, czy już czas na wymianę 
dowodu osobistego? Jego data ważno-
ści jest określona w prawym dolnym 
rogu, na stronie ze zdjęciem. obecnie 
dowód osobisty jest dokumentem ter-
minowym, wydawanym na okres 10 lat. 
Jedynie w przypadku wydania dowodu 
osobistego dziecku, które nie ukończy-
ło 5 lat, ważność tego dokumentu wy-
nosi 5 lat.
dowody osobiste wydane na czas nie-
oznaczony (ich posiadaczami są głównie 
osoby starsze) nie podlegają wymianie.
warto więc sprawdzić termin ważno-
ści swojego dowodu. Jeśli upływa on 
w 2017 roku, dobrze jest jak najszyb-
ciej złożyć wniosek o wydanie nowego 
dowodu osobistego w dowolnym Urzę-
dzie miasta/Gminy w Polsce (w naszym 
mieście – w Urzędzie miasta Tychy – 
można to zrobić na stanowisku nr 8 
na parterze, w godzinach urzędowa-
nia: od poniedziałku do środy w godz. 
7.30–15.30, czwartki 7.30–17.30, piątki 
od 7.30 do 13.30).
Jak podkreślają urzędnicy, nie warto 
czekać z tym do ostatniej chwili, bo pod 
koniec roku zainteresowanie wymianą 
dowodu osobistego zawsze wzrasta. 
w okresie wrzesień-grudzień 2017 spo-
dziewanych jest około 10.000 wniosków 
(ok. 2500 na miesiąc). z czego to wy-
nika?
około 7500 dowodów straci w tym cza-
sie ważność lub straciło ją w okresie 
od stycznia do sierpnia, a ich „spóźnial-
scy” właściciele do tej pory nie złożyli 
wniosku.
do tego około 600 osiemnastolatków wy-
stąpi o wydanie pierwszego dokumen-
tu tożsamości. z kolei liczba wniosków 
dotyczących dzieci lub dowodów, które 
utraciły ważność przed 2017 roku, sza-
cuje się na około 1100.
Pozostałe około 800 wniosków to średnia 
liczba wymian dowodów z przyczyn ta-
kich jak zgubienie, uszkodzenie, zmiana 
danych.  oprac. SW

Aktualna perspektywa dotacji unijnych 
zaplanowana na lata 2014–2020 wła-
śnie minęła półmetek. Jak informuje 
Ministerstwo Rozwoju, do miast, które 
podpisały umowy o największej wartości 
na dofinansowanie swoich projektów, 
należą Tychy.

– zgłosiliśmy do nowej unijnej perspek-
tywy budżetowej wszystkie największe 

planowane projekty, co było o tyle pro-
ste, że mieliśmy wcześniej przygotowaną 
dokumentację i w momencie ogłaszania 
konkursów byliśmy gotowi do ich złoże-
nia – informuje Ewa Grudniok, rzecznik 
tyskiego Urzędu miasta.
Tyskie wnioski opiewały łącznie na kwo-
tę ok. 350 milionów złotych, z czego te 
największe już zostały pozytywnie zaopi-
niowane i umowy są podpisane. – Chodzi 

o przebudowę ulicy oświęcimskiej, zakup 
nowoczesnych autobusów dla PKm, inteli-
gentny system zarządzania ruchem i ter-
momodernizację jedenastu tyskich szkół, 
czyli projekty na łączną kwotę 300 mln zł 
dofinansowania – precyzuje rzecznik Um. 
– Czekamy na informację o dofinansowa-
niu kilku mniejszych projektów, w sumie 
na ok. 50 milionów zł – dodaje.

WW

Dni Sąsiada w nowym 
terminie

W miniony weekend miały się odbyć 
dwie kolejne imprezy z cyklu „Dzień 
Sąsiada” organizowane w ramach Pro-
gramu Rewitalizacji dla Miasta Tychy. 
Niestety, niesprzyjająca aura spowo-
dowała, że festyny integracyjne zosta-
ły przeniesione.

odbędą się one w nadchodzący week-
end. w piątek, 29 września sąsiedz-
ki festyn zaplanowano na osiedlu o, 
przy rondzie obok Klubu osiedlowego 
„orion”. w godz. 15–19 na mieszkańców 
czekać będą atrakcje dla dzieci i doro-
słych, w tym m.in. dmuchańce, konkur-
sy, animacje, wata cukrowa, kawa i cia-
sto. o godz. 17 wystąpi zespół Jorgusie. 
organizatorzy zapraszają do wspólnego 
spędzenia czasu, rozpalenia grilla i do-
brej zabawy.
Podobny festyn czeka dzień później 
(w sobotę, 30 września) mieszkańców 
osiedla Ł. odbędzie się on tradycyjnie 
w godz. 15–19 na podwórku przy ul. rol-
nej 56–60, a muzyczną gwiazdą będzie 
zespół Śląska Ferajna. WW

fundusze na półmetku

Gdzie do lekarza w święto?
W związku ze zmianami wynikającymi 
z wejścia w życie rządowego projektu – 
tzw. sieci szpitali – w Tychach od 1 paź-
dziernika nastąpią zmiany w organizacji 
świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców.

dotychczas poradnia świątecznej i noc-
nej opieki zdrowotnej (zarówno dla dzie-
ci, jak i dla dorosłych) jest prowadzo-
na przez spółkę megrez przy Szpitalu 
wojewódzkim przy ul. Edukacji. Jed-
nak od 1 października przyjmowane 
tam będą tylko osoby dorosłe (powyżej 
18. roku życia). Natomiast dzieci i mło-
dzież poniżej 18 lat będą przyjmowane 
w Szpitalu miejskim w Tychach, przy 
ul. Cichej.
Przypominamy, że świadczenia nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej udzie-
lane są w stanach nagłych – od ponie-
działku do piątku w godzinach od 18 do 8 
dnia następnego oraz w soboty, niedzie-
le i inne dni ustawowo wolne od pracy 
do godz. 8 dnia następnego. SW

Jak wymienić dowód?
wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w formie:

pisemnej – w wybranym urzędzie;•	
elektronicznej – poprzez platformę ePUaP (www.epuap.gov.pl), podpisując •	
wniosek podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym epuap.

Jakie dokumenty są do tego wymagane?
Przy formie papierowej:

wniosek o wydanie dowodu osobistego (dostępny w Urzędzie miasta Tychy •	
na stanowisku 8 lub na stronie internetowej: https://bip.umtychy.pl w zakład-
ce „informacja dowodowa”);
jedna kolorowa fotografia do dowodu osobistego;•	
dotychczasowy dowód osobisty.•	

Czynność nie podlega opłacie.
Przy formie elektronicznej:

wniosek o wydanie dowodu osobistego – wejdź na stronę www.epuap.gov.pl •	
i kliknij w zakładkę „złóż wniosek teraz”, wybierz powód składania wniosku 
oraz urząd, do którego chcesz wysłać wniosek, dokładnie sprawdź dane, które 
zostaną pobrane do wniosku;
kolorowa fotografia dowodowa w formie pliku o rozdzielczości co najmniej 492 •	
x 633 piksele oraz wielkości nieprzekraczającej 2,5 mB;
podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUaP;•	
dotychczasowy dowód osobisty pokażesz przy odbiorze nowego dowodu osobistego.•	

Czynność nie podlega opłacie.

Jaka powinna być fotografia?
wymiary 35x45 cm,•	
na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,•	
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,•	
z twarzą na wprost z otwartymi oczami, widocznymi źrenicami i brwiami, •	
niezasłoniętymi włosami lub oprawką okularów,
z zachowaniem symetrii w pionie,•	
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (bez uśmiechu),•	
ukazująca naturalny kolor skóry,•	
obejmującą Twój wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, •	
tak aby twarz zajmowała 70–80 proc. fotografii,
nie może być starsza niż 6 miesięcy.•	
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