KARTA USŁUG NR: DO/01
DOWODY OSOBISTE

Symbol:
STRON

1

ZMIANY: 04

NAZWA USŁUGI:

PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18
LAT,WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z
późń. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z
2009 r. Nr 47, poz.384);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.
2000r. Nr 105, poz.1110 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:
➢ Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
➢ Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach
35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, 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, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z
naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust.
2–4 ustawy.
➢ Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób które nie wstąpiły w związek małżeński i urodzone są poza
terenem gminy Kętrzyn,
➢ Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które
zawarły związek małżeński poza terenem gminy Kętrzyn,
➢ Posiadany dowód osobisty do wglądu

OPŁATY:
Nie pobiera się

TERMIN ODPOWIEDZI (ZAŁATWIENIA SPRAWY):
Do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA:
NAZWA REFERATU: Stanowisko ds. dowodów osobistych – TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2, 11-400 KĘTRZYN
NR POKOJU:
23
KONTAKT:
TEL: (0 89) 751 24 74 wew. 23, FAX: (0 89) 751 27 46
GODZINY PRACY:
PONIEDZIAŁEK: 800 – 1600 , WTOREK – PIĄTEK: 700 - 1500

UWAGI:
Dokumenty należy składać i odbierać osobiście

NOTATKI WŁASNE:

UWAGA!! Aktualność kart jest sprawdzana nie częściej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Gminy Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, TEL: (0 89) 751 24 74,

FAX: (0 89) 751 27 46, e-mail: ketrzyn@zgwrp.org.pl

