URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU
05-140 Serock; Rynek 21; tel. (22) 782 88 00; 782 88 32; 782 88 52
Lp. – 35/08
KARTA USŁUG
E-DOWÓD
Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

UWAGI

Opłaty
Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia
Sprawę załatwia

Aktualizacja: 04.03.2019 r.

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz.
212 z późn. zm.)
1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Jeśli składasz wniosek przez internet :
dołącz
kolorowe
zdjęcie
w
formie
elektronicznej
o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości
maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje
odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm
jeśli składasz wniosek w urzędzie — dołącz kolorowe zdjęcie na
papierze
o
wymiarach
35
mm
x
45
mm
3. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty
– ważny paszport (do wglądu).
Dowód osobisty to dokument, który:
- potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić
swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
- potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
- pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do
krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty
jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.
E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku)
służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją
publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:
- zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład
ePUAP,
- elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
elektronicznie podpisać się w usługach online administracji
publicznej,
- korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na
lotniskach.
BRAK
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku, Rynek 21, 05 –140 Serock, pokój nr 20
30 dni
Referat Spraw Obywatelskich,
Marzena Wrocławska – Inspektor ds. Ewidencji Ludności
i Dowodów Osobistych
poniedziałek 08.00 – 18.00,
wtorek – piątek 08.00 – 16.00

