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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DOTYCZY Rejestr wyborców 
 

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. 
Nr  21, poz. 112, ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
     27 lipca 2011 r. 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) 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 
1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A. 

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B ( 
dotyczy wyborcy- obywatela Unii Europejskiej niebędącego 
obywatelem Polski). Do wniosku dołącza się: kserokopię ważnego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną 
deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i 
adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

DRUKI 1. Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY ORAZ 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 
Referat Spraw Obywatelskich 
I piętro pokój nr 1, tel: 23/655-50-28/29 wew. 39  
 

POSTĘPOWANIE 1. Po złożeniu wniosku o dopisanie do rejestru wyborców Wójt Gminy 
Lipowiec Kościelny wydaje decyzję o dopisaniu do rejestru wyborców 
lub odmowie 

TERMINY 1. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców 
osoby wydaje Wójt Gminy Lipowiec Kościelny- po sprawdzeniu, czy 
osoba występująca z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców 
spełnia warunki stałego zamieszkiwania na terenie gminy Lipowiec 
Kościelny- w terminie 3 dni od daty wniesienia wniosku. W ciągu 3 dni 
rozpatrywane są również reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze. 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 
Danuta Zomkowska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
 
 

OPŁATY Brak 

UWAGI Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, 
którym przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Można być 
ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborca ujęty w rejestrze 
wyborców ma możliwość brania udziału w wyborach: Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także referendum 
konstytucyjnym, ogólnokrajowym oraz lokalnym. Wyborcy zameldowani na 
obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. 
Wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na 
pobyt stały, albo zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż 
adres zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie nie zamieszkałych stale 
przebywających na obszarze gminy, jak również zameldowanych na pobyt 
czasowy, wpisuje się do rejestru wyborców w tej gminie na ich wniosek. 
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Wyborców- obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi  
wpisuje się do rejestru wyborców w gminie, na obszarze której stale 
zamieszkują na ich wniosek. Każdy może wnieść do Wójta Gminy Lipowiec 
Kościelny reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w 
szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania  do 
rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o 
osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie 
zamieszkuje stale na obszarze gminy 

WYKAZ ZMIAN Brak zmian- pierwsze wydanie karty usług 

 
  
 


