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KARTA USŁUGI ROD - 01
DOWODY OSOBISTE
Podstawa prawna

Osoba właściwa
ciwa do załatwienia
sprawy
Sposób załatwienia sprawy
Wymagane dokumenty

-Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010r.
Nr 167,poz.1131 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
ętrznych z dnia 29 stycznia
2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu
postępowania
powania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty,
uszkodzenia, unieważnienia
nienia i zwrotu (Dz.U.2015r. poz.212)
poz.
Barbara Grzebyk– inspektor w Urzędzie
ędzie Miejskim w Tyczynie
II piętro, pok. nr 39 tel. 17/2219310 wew. 39
w godzinach pracy Urzędu
Wydanie dowodu osobistego
Wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego
Załączniki:
-1 kolorowa fotografia (aktualna,
aktualna, o wymiarach 35x45mm, wykonana
na jasnym jednolitym tle, dobra ostrość
ść obejmująca
obejmują wizerunek od
wierzchołka głowy do górnej części
ci barków, zajmująca
zajmuj
70-80%
fotografii, pokazująca wyraźnie
nie oczy, zwłaszcza źrenice, i
przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami, patrząca
ąca na wprost z otwartymi oczami
nieprzesłoniętymi
tymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i
zamkniętymi ustami. Fotografia powinna byćć wykonana nie wcześniej
wcze
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
enia wniosku. Dowód osobisty wybiera
się osobiście w Urzędzie, w którym złożono
żono wniosek.
Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej, opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego
nego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym e-PUAP na adres: h2ohdl791l/skrytka
-do
do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza
zał
się plik
zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i
wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,
Brak
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty
Czas załatwiania sprawy
Nie przysługuje
Tryb odwoławczy
Druk wniosku.
Formularze do pobrania
Opracował: Barbara Grzebyk – Inspektor w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
Sprawdziła: Jadwiga Kłos – Sekretarz Gminy
Zatwierdził: Janusz Skotnicki – Burmistrz Tyczyna

16 kwietnia 2015 roku
16 kwietnia 2015 roku
16 kwietnia 2015 roku

