WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Miejsce załatwienia sprawy –
komórka lub osoba odpowiedzialna
Sposób załatwienia sprawy

Numer karty:
II /19

Ewidencja ludności
Wioletta Prajzner – z-ca kierownika USC
Ewa Smyka – z-ca kierownika USC
pokój nr 4 lub 2 /parter/, tel. 13 43 540 80 wew. 102 lub 104
 Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku
 Wydanie dowodu osobistego
 Wypełniony „wniosek o wydanie dowodu osobistego”
 2 aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające twarz
osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami – w pozycji lewego
półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowanym równomiernie oświetleniem
twarzy

Potrzebne dokumenty

Załączniki do wniosku:
1) Odpis skrócony aktu urodzenia
2) Odpis aktu małżeństwa, wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (dotyczy
osób, które wstępowały w związek małżeński),
3) Na żądanie organu poświadczenia obywatelstwa polskiego lub inny dokument
potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwości, co do obywatelstwa osoby.
Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 jeżeli akty zostały
sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, w którym osoba ubiega się
o wydanie dowodu osobistego

Opłata skarbowa
Termin załatwienia sprawy

Informacje dodatkowe –
o czym warto wiedzieć

Nie podlega opłacie skarbowej.
 Od ręki przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego w dniu przedłożenia
wymaganych dokumentów.
 30-dniowy termin oczekiwania na nowy dowód osobisty.
 Wniosek z dokumentami o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się
o wydanie dokumentu.
 Osoba małoletnia składa wniosek potwierdzony podpisem rodziców lub opiekunów
prawnych w ich obecności .
 Na podstawie złożonych dokumentów organ gminy przygotowuje formularz - druk
ścisłego zarachowania, na którym należy złożyć własnoręczny podpis oraz wydaje
potwierdzenie złożenia wniosku z określonym terminem odbioru dowodu
osobistego.
 Po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się osobiście w pok. nr 4 lub 2 Urzędu
Gminy. Osoba małoletnia obowiązana jest zgłosić się w obecności swego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 Z chwilą otrzymania dowodu osobistego należy zwrócić otrzymane wcześniej
potwierdzenie złożenia wniosku z umieszczonym własnoręcznym potwierdzeniem
odbioru dowodu osobistego.
 W przypadku wymiany starego dowodu na nowy przy odbiorze nowego dowodu
trzeba przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty do anulowania.
 Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do
wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli przedstawi orzeczenie
o niepełnosprawności; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego
wyznania może dołączyć do wniosku fotografię z nakryciem głowy, jeśli okaże
zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
UWAGA
Posiadacz dowodu osobistego w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie
powinien wystąpić o wymianę dowodu osobistego w terminie 14 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 Art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 87, poz.960 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 200 r. w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty
(Dz. U. z 2000r. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za
wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000r. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.)
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania
i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz
prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
(Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999)

Podstawa prawna

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Urząd Gminy Korczyna
ul. Rynek 18A, 38 - 420 Korczyna,
tel. 13 43 540 80, fax 13 43 540 96
e-mail: gmina@korczyna.pl
NIP 684 20 20 733
REGON 000548117
Nr konta bankowego: 97 8642 1083 2002 8307 0679 0001
Godziny otwarcia Urzędu: 730 – 1530
Zaktualizowała:

Ewa Smyka

26.06.2013

Sprawdziła:

Elżbieta Rak

04.07.2013

Zatwierdził:

Jan Zych

11.07.2013

