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KARTA USŁUGI BEL/10 

WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW 

Podstawa prawna   - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 

poz.112 z późn. zm), 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                       

27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez 

Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych 

zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.). 

Komórka 
odpowiedzialna 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych- BEL 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych- BEL 

 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele polscy, którzy: 

-stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały, 

-stale zamieszkują na na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż adres 

zameldowania na pobyt stały,  

-są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy 

(miasta) oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący 

obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie miasta.          

Wpisanie do rejestru wyborców następuje na podstawie decyzji administracyjnej. 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wypełniony formularz wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz             

z pisemną deklaracją zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru 

wyborców. 

   2. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu). 

Opłaty Brak 

Czas załatwienia 
sprawy 

Decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub decyzja o odmowie wpisania 

osoby do rejestru wyborców wydawana jest w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. 

 

Tryb odwoławczy Wnioskodawca może wnieść skargę w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji do 

właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej. 

Inne informacje  O wpisaniu wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców, Urząd Miasta w Piławie 

Górnej zawiadamia bezzwłocznie urząd gminy, na której obszarze wyborca 

zameldowany jest na pobyt stały. 

Formularze do 

 pobrania 

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.  

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

Opracował: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 



 


