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Nazwa usługi:
Dowód osobisty dla osoby pełnoletniej
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz.U.2017.1464 tj./
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r, w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, szkodzenia, unieważnienia i zwrotu
/Dz.U. 2015.212/.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjne
/Dz. U.2018.2096 tj./
4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz.U.
2017.570/
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego /dostępny w pok. Nr 20, I piętro /składa
się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznym
na
zasadach
określonych
w ustawie o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.
2.

Jedną aktualną fotografię o wymiarach 35mmX 45mm wykonaną na jasnym
jednolitym tle z równomiernym oświetleniem , mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą
naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
źrenice, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosam,i bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
o ile nie występują przesłanki , o których mowa w art.29 ust.1 ustawy.

3.

Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego lub dokument
potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, odpisy aktów stanu
cywilnego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni ,który w sprawach szczególnie skomplikowanych może zostać przedłużony.

Uwaga! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1

www.ustrzyki-dolne.pl
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Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
- Nazwa Wydziału Stanowiska : Wydział Spraw Społecznych
- Nr pokoju: 20
- Nr telefonu /13/ 460 8000 lub /13/ 4608007
Godziny pracy; w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do
godz. 15.30.
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
Uwagi:
Złożenie wniosku w formie pisemnej wymaga osobistego wstawiennictwa wnioskodawcy. Obecność ta jest również obowiązkowa przy odbiorze dokumentu tożsamości W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wniosek składa opiekun prawny lub kurator w
obecności w/w osoby.
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanego chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ
gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie
pozwalają na przyjęcie wniosku.
Osoba ,której do ukończenia 18-tgo roku życia zostało mniej niż 30 dni może złożyć wniosek o
wydanie dowodu osobistego osobiście.
Kartę sporządziła: Elżbieta Dybała.
Kartę zatwierdził:

Uwaga! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1

www.ustrzyki-dolne.pl

