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Zmiana 
 

Nazwa usługi: 
Wpis do rejestru wyborców. 
 

Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia  05.01.2011r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 15 ). 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011r. w sprawie 
rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom 
członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. (Dz. U. z 2011r. Nr 158,                  
poz. 941 z późniejszymi zmianami ). 
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23        
z późniejszymi zmianami). 

Wymagane dokumenty: 
 Wypełniony wniosek o wpis do rejestru wyborców zgodny z rozporządzeniem. 
 Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców, wzór 

zgodny z rozporządzeniem. 
 Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. 

Opłaty: 
 Nie podlega opłacie. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 
 Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców wydaje 

burmistrz w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. 
 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa stanowiska: podinspektor – Małgorzata Krakowiak. 
 Nr pokoju: 5 /parter/ 
 Nr telefonu: 48 375 60 92 
 Godziny pracy: 7 30 – 15 30, środy : 8 30 – 16 30. 

 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia 
skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego czyli do Sądu Rejonowego w Opocznie. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni 
od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny. 
 

Uwagi: 
Wyborcy zameldowani na pobyt stały wpisani są do rejestru wyborców z urzędu. Można być ujętym tylko         
w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. 
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców składają osoby, które nie posiadają meldunku w miejscu 
zamieszkania, lub osoby które zamieszkują pod innym adresem niż adres zameldowania. Wniosek o wpis do 
rejestru wyborców mogą również złożyć osoby, które nie posiadają stałego zameldowania. 
Przed wydaniem decyzji organ ma obowiązek sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do 
rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. 

 

Miejsce na notatki: 
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26‐340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 
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Załącznik nr 2

WZÓR

WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

......................................................................................
(nazwisko i imiona)

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*

w ………….......................................

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*

1.  W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 
z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców. 

2.  Nazwisko ....................................................................................................................................................................

3.  Imię (imiona) ..............................................................................................................................................................

4.  Imię ojca .....................................................................................................................................................................

5.  Data urodzenia ..........................................................................................................................................................

6.  Nr ewidencyjny PESEL** ….......................................................................................................................................

7.  Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały:

a)  nazwa gminy (miasta, dzielnicy) ........................................................................................................................,

b)  miejscowość ........................................................................................................................................................,

c)  ulica .......................................................................................................................................................................,

d)  nr domu ................................................................................................................................................................,

e)  nr mieszkania ...................................................................................................................................................... .

Do wniosku załączam:

1)  kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

……..….................................................................................................................…………………….........................;
(nazwa i nr dokumentu)

2)  pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

 Data ...................................... …………….……………................
 (dd/mm/rrrr) (podpis)

  *  Niepotrzebne skreślić.
**  W przypadku wyborcy posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać 

numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.
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Załącznik nr 3

WZÓR

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA  
DO REJESTRU WYBORCÓW

................................................, dnia .............................................
 (miejscowość) (dd/mm/rrrr) 

Imię (imiona) ....................................................................................................................................................................

Nazwisko …………............................................................................................................……........................................

Zgodnie z art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 
zm.) oświadczam, że:

a)  posiadam obywatelstwo ...........................................................................................................................................,
(nazwa kraju)

b)  stale zamieszkuję w ...................................................................................................................................................

gmina (miasto, dzielnica) ...........................................................................................................................................

miejscowość ...............................................................................................................................................................

ulica .............................................................................................................................................................................

nr domu .......................................................................................................................................................................

nr mieszkania ..............................................................................................................................................................

Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.

…………………...................
(podpis)


