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KARTA USŁUGI NR USC.11
NAZWA USŁUGI
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 816)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 31)

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko

nazwa komórki:
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro dowodów osobistych
pok. Nr 9
tel. 74/ 811-77-31
e-mail: usc@stronie.pl
stanowisko: Kierownik USC

Załatwienie/wynik
sprawy
Wymagane
dokumenty

otrzymanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie
dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej lub w
formie dokumentu elektronicznego.
• wniosek o wydanie dowodu osobistego
formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce
formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy
zmiany proporcji – druk bez marginesów. /w opcjach drukowania
ustaw brak skalowania strony/ w normalnym, a nie
oszczędnościowym trybie wydruku
• formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line można
wysłać w formie elektronicznej przez ePUAP
• do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej
się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach
35 x 45mm, wykonaną na jednolitym, jasnym 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, z widocznymi brwiami i przedstawiającą
osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie,
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na
wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z
naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia
powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.

•

•

•

osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku
może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w
okularach ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku
załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do
16 roku lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady
narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego
wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą
w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni
widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się
zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
dowód lub paszport, a w przypadku osób które nabyły
obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument
stwierdzający tożsamość.

Opłaty

Brak

Czas załatwienia
sprawy

30 dni

Tryb odwoławczy

Wojewoda Dolnośląski w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Inne informacje/
uwagi

Wnioski o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście
i odbiór dowodu następuje również osobiście.

Formularze do
pobrania

Wniosek DO/W/1

Data wydania

26.08.2021 r.

Edycja

C

Opracował

Edyta Szkudlarek

Zatwierdził

Tomasz Olszewski

Rzeczpospolita
Polska

Kͬtͬϭ

oznaczenie organu

tŶŝŽƐĞŬŽǁǇĚĂŶŝĞĚŽǁŽĚƵŽƐŽďŝƐƚĞŐŽ
/ŶƐƚƌƵŬĐũĂǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂǁϯŬƌŽŬĂĐŚ

tzWBE/:t/></D/>/dZD/

ϭ͘

Ϯ͘ WŽůĂǁǇďŽƌƵǌĂǌŶĂĐǌĂũ
ϯ͘

ůƵď

tǇƉĞųŶŝĂũŬŽůŽƌĞŵĐǌĂƌŶǇŵůƵď ŶŝĞďŝĞƐŬŝŵ

ϭ͘ ĂŶĞŽƐŽďǇ͕ĚůĂŬƚſƌĞũĚŽǁſĚǌŽƐƚĂŶŝĞǁǇĚĂŶǇ
Numer PESEL
/ŵŝħ;ŝŵŝŽŶĂͿ
Nazwisko
Nazwisko rodowe
WŽĚĂũČũĞǌĂƌſǁŶŽŬŽďŝĞƚǇ͕ũĂŬŝŵħǏĐǌǇǍŶŝ͘
Data urodzenia

ದ

ದ

ĚĚͲŵŵͲƌƌƌƌ
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo

polskie

WųĞđ

kobieta

ŵħǏĐǌǇǌŶĂ

ĂŶĞƌŽĚǌŝĐſǁ
/ŵŝħŽũĐĂ;ƉŝĞƌǁƐǌĞͿ
/ŵŝħŵĂƚŬŝ;ƉŝĞƌǁƐǌĞͿ
Nazwisko rodowe matki

Ϯ͘

ĂŶĞŬŽŶƚĂŬƚŽǁĞŽƐŽďǇƐŬųĂĚĂũČĐĞũ ǁŶŝŽƐĞŬ
tƉŝƐǌƉŽŶŝǏĞũĂĚƌĞƐ ĚŽŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐũŝ͗
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy

Numer lokalu
ದ

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ

Numer telefonu
EƵŵĞƌŶŝĞũĞƐƚŽďŽǁŝČǌŬŽǁǇ͕ĂůĞƵųĂƚǁŝŬŽŶƚĂŬƚǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽǁŽĚƵ͘
ĚƌĞƐĞͲŵĂŝů
ͲŵĂŝůŶŝĞũĞƐƚŽďŽǁŝČǌŬŽǁǇ͕ĂůĞƵųĂƚǁŝŬŽŶƚĂŬƚǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽǁŽĚƵ͘
tǇƌĂǏĂŵǌŐŽĚħŶĂƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞĚŽƌĞũĞƐƚƌƵĚĂŶǇĐŚŬŽŶƚĂŬƚŽǁǇĐŚŝŵŝĞŶŝĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂ͕ŶƵŵĞƌƵW^>ŽƌĂǌ͗
ĂĚƌĞƐƵĞͲŵĂŝů
numeru telefonu ŬŽŵſƌŬŽǁĞŐŽ
:ĞƑůŝǁǇƌĂǏĂƐǌǌŐŽĚħŶĂƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞĚĂŶǇĐŚ͕ǌĂǌŶĂĐǌĐŽŶĂũŵŶŝĞũũĞĚŶŽƉŽůĞǁǇďŽƌƵ͘
ŐŽĚħŵŽǏĞƐǌǁǇƌĂǌŝđũĞĚǇŶŝĞ͕ũĞƑůŝƐŬųĂĚĂƐǌǁŶŝŽƐĞŬǁƐǁŽŝŵŝŵŝĞŶŝƵ͘WƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞĚĂŶǇĐŚĚŽƌĞũĞƐƚƌƵĚĂŶǇĐŚŬŽŶƚĂŬƚŽǁǇĐŚŶŝĞ
ũĞƐƚŽďŽǁŝČǌŬŽǁĞ͘DŽŐČŽŶĞ ƵŵŽǏůŝǁŝđŝŶŶǇŵƉŽĚŵŝŽƚŽŵ;ŶƉ͘ƵƌǌħĚŽŵͿƐǌǇďŬŝ kontakt z ƚŽďČĐĞůĞŵ ƐƉƌĂǁŶĞŐŽǌĂųĂƚǁŝĞŶŝĂ
ƐƉƌĂǁǇŝƉŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂĐŝħŽĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚ͕ũĂŬŝĞƚĞƉŽĚŵŝŽƚǇƉŽĚĞũŵƵũČǁƚǁŽŝĐŚƐƉƌĂǁĂĐŚ͘ŐŽĚħŵŽǏĞƐǌǁǇĐŽĨĂđǁŬĂǏĚĞũ
chwili.
tŶŝŽƐĞŬŽǁǇĚĂŶŝĞĚŽǁŽĚƵŽƐŽďŝƐƚĞŐŽ

ƐƚƌŽŶĂ

ϭͬϮ

Adres skrzynki ePUAP
tǇƉĞųŶŝũ͕ũĞƑůŝĐŚĐĞƐǌŽƚƌǌǇŵĂđƉŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĞǌųŽǏĞŶŝĂǁŶŝŽƐŬƵǁĨŽƌŵŝĞĚŽŬƵŵĞŶƚƵ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶĞŐŽ͘

ϯ͘ WŽǁſĚƵďŝĞŐĂŶŝĂƐŝħŽǁǇĚĂŶŝĞĚŽǁŽĚƵ
pierwszy dowód

wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej

zmiana danych zawartych w dowodzie

ďƌĂŬŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŝĚĞŶƚǇĨŝŬĂĐũŝŝƵǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŝĞŶŝĂůƵďǌųŽǏĞŶŝĂƉŽĚƉŝƐƵŽƐŽďŝƐƚĞŐŽ

ƵƉųǇǁƚĞƌŵŝŶƵǁĂǏŶŽƑĐŝĚŽǁŽĚƵ

brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego

ƵƉųǇǁƚĞƌŵŝŶƵǌĂǁŝĞƐǌĞŶŝĂĚŽǁŽĚƵ

ŬƌĂĚǌŝĞǏƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ

utrata dowodu

inny (wpisz jaki)

zmiana wizerunku twarzy
uszkodzenie dowodu

ϰ͘ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĂŽƐŽďǇ͕ŬƚſƌĂŵĂŽƚƌǌǇŵĂđĚŽǁſĚ
ŽǁŶŝŽƐŬƵĚŽųČĐǌũĞĚŶČĨŽƚŽŐƌĂĨŝħ͘

ϱ͘ ĞƌƚǇĨŝŬĂƚƉŽĚƉŝƐƵŽƐŽďŝƐƚĞŐŽ
ĂǌŶĂĐǌ͕ũĞƑůŝĐŚĐĞƐǌŵŝĞđĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚpodpisu osobistego.
WŽĚƉŝƐ ŽƐŽďŝƐƚǇ ƵŵŽǏůŝǁŝ Đŝ ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶĞ ǌĂųĂƚǁŝĂŶŝĞ ƐƉƌĂǁƵƌǌħĚŽǁǇĐŚ͘WƌǌǇ
ũĞŐŽƵǏǇĐŝƵŵŽǏĞƐǌƚĞǏǌĂųĂƚǁŝĂđĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶŝĞŝŶŶĞƐƉƌĂǁǇ͕ũĞƑůŝǌŐŽĚǌŝƐŝħŶĂ
ƚŽĚƌƵŐĂƐƚƌŽŶĂ͘

ϲ͘ KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ͕ƉŽĚƉŝƐ
:ĞƑůŝŬƚŽƑƉŽĚĂũĞŶŝĞƉƌĂǁĚħůƵďǌĂƚĂũĂƉƌĂǁĚħǁĞǁŶŝŽƐŬƵ͕ƉŽĚůĞŐĂŬĂƌǌĞƉŽǌďĂǁŝĞŶŝĂǁŽůŶŽƑĐŝŽĚϲŵŝĞƐŝħĐǇĚŽϴůĂƚ͘
KƑǁŝĂĚĐǌĂŵ͕ǏĞƌŽǌƵŵŝĞŵŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑđŬĂƌŶČǌĂǌĂƚĂũĞŶŝĞƉƌĂǁĚǇůƵďƉŽĚĂŶŝĞŶŝĞƉƌĂǁĚǇǁƚǇŵǁŶŝŽƐŬƵ͘
WŽƚǁŝĞƌĚǌĂŵ͕ǏĞƉŽǁǇǏƐǌĞĚĂŶĞƐČƉƌĂǁĚǌŝǁĞ͘
WŽĚƐƚĂǁĂƉƌĂǁŶĂ͗Ăƌƚ͘ϮϯϯΑϭǁǌǁŝČǌŬƵǌΑϲƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϲĐǌĞƌǁĐĂϭϵϵϳƌ͘  Kodeks karny.
DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ
Data

ದ

ದ

ĚĚͲŵŵͲƌƌƌƌ

tųĂƐŶŽƌħĐǌŶǇĐǌǇƚĞůŶǇƉŽĚƉŝƐǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐǇ

tŶŝŽƐĞŬŽǁǇĚĂŶŝĞĚŽǁŽĚƵŽƐŽďŝƐƚĞŐŽ

ƐƚƌŽŶĂ

ϮͬϮ

