Wydawanie dowodów osobistych
Kogo dotyczy

Osób wyrabiających dowód osobisty z powodu zmiany danych, wymiany ustawowej.
1.
2.

Wymagane
dokumenty

wniosek o wydanie dowodu osobistego
załączniki:
• dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm - 4,50 cm
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego
• odpis skrócony aktu urodzenia
• odpis skrócony aktu małŜeństwa wraz z adnotacją o aktualnie uŜywanym
nazwisku
Uwaga
Aktów nie dostarcza się jeŜeli zostały sporządzone w urzędzie stanu
cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu
osobistego, a takŜe jeŜeli dane osobowe wnioskodawcy nie uległy zmianie.
• poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający
posiadanie polskiego obywatelstwa, jeŜeli dane zawarte w dokumentach
budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby

Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:

•
•
•

bez nakrycia głowy - wyjątek: dokumentem poświadczającym uprawnienie do
załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania jest zaświadczenie o przynaleŜności do wspólnoty wyznaniowej
bez okularów z ciemnymi szkłami - wyjątek: dokumentem poświadczającym
uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi
szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności
głowa w lewym pół profilu z widocznym lewym uchem równomiernie oświetlona twarz

Formularze/wnioski do
Do pobrania w Biurze Ewidencji Ludności, pokój Nr 1, parter
pobrania
1.
2.

Opłaty

za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
• ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady
technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku
• zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu
pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy,
numeru domu lub numeru lokalu
• które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk Ŝywiołowych
• przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek
stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną
• małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo wychowawczych, młodzieŜowych ośrodkach wychowawczych oraz w
młodzieŜowych ośrodkach socjoterapii

Osoba odpowiedzialna

ElŜbieta Mieszczak – Inspektor ds. obywatelskich pokój nr 1, parter, nr tel. 0-58 683-61-64
wew. 44

Miejsce składania
dokumentów

USC, parter, pokój Nr 1

Termin załatwienia
sprawy

Ok. 30 dni

Podstawa prawna

Art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z
2001 Nr 87, poz. 960 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21
listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach
wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r. Nr 112, poz.
1182)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
o odmowie wydania dowodu osobistego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłata skarbowa –

nie pobiera się

Uwagi i dodatkowe
informacje

1.
2.

składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście
w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony do
ich uzupełnienia

