
KARTA USŁUGI 
URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE ul. Rolna 2 

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja Ludności, tel.: (094) 35 – 14 - 038 

      EL. 16 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH PO RAZ PIERWSZY 

 

 

1. PODSTAWA PRAWNA 

Art. 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 
poz. 993 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu 
osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, 
zwrotu lub utraty ( Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 ). 

2.  FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydanie dokumentu. 

3. WYMAGANE DOKUMENTY 

1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego - dokument dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich 
2) Załączniki:  

      dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm*  

      odpis skrócony aktu urodzenia, (jeśli akt został sporządzony poza Kołobrzegiem)  

      odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (w przypadku 
zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego)  

      poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego 
obywatelstwa (okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości, 
co do obywatelstwa osoby).  

4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 

5. WYSOKOŚĆ OPŁAT 

Brak opłaty 

6. TERMIN ODPOWIEDZI 

Do 45 dni. 

7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA 

USC w Ustroniu Morskim – stanowisko ds. dowodów osobistych 

8. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie**, za pośrednictwem Wójta Gminy 
Ustronie Morskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW 

USC w Ustroniu Morskim – Ewidencja Ludności 

10. DODATKOWE INFORMACJE – pobierz druk USC-EL 11 

1. Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.  
2. Osoby w wieku do 13 r. życia ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód 

osobisty w obecności obojga rodziców lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek. 
3. Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód osobisty 

w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.  
4. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 

14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.  
5. Dowód osobisty podlega wymianie w razie:  

 zmiany danych osobowych  

 zmiany stanu cywilnego  

 uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby  

 upływu okresu ważności dowodu osobistego  
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia i złożenia w USC Ustronie Morskie-Ewidencja Ludności.  
6. Wyjaśnienia gwiazdek  

 (*) Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:  

 bez nakrycia głowy  

 bez okularów z ciemnymi szkłami  

 głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem  

 równomiernie oświetlona twarz.  

  (**) Opłata skarbowa: nie pobiera się  
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