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DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek - druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój nr 1 oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu w zakładce  Jak załatwić sprawę
2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd  Gminy i Miasta w Stawiszynie
Stanowisko ds. ewidencji ludności  i  działalności gospodarczej, 
Pokój nr 1
tel. 62 7528079 wew. 33, e-mail   ewidencja.ludnosci@stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Do 3 dni, w przypadku wydania decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców. 
2. Niezwłocznie, w przypadku wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawana jest decyzja administracyjna.
Wydawane jest zaświadczenie.

OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
1. Od  decyzji  w  sprawie  odmowy  wpisania  do  rejestru  wyborców  przysługuje  skarga

do  właściwego  miejscowo  sądu  rejonowego  za  pośrednictwem  Burmistrza  Stawiszyna.,  
w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017, poz. 15 ze zm.).
2. 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. Nr
158, poz. 941).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.,
poz. 23).

DODATKOWE INFORMACJE
1. Dopisanie do rejestru wyborców - część A

Wyborca  stale  zamieszkały  lub  niezamieszkały,  ale  stale  przebywający  na  terenie  Gminy  
bez zameldowania na pobyt stały,   na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Gminy i
Miasta  
w Stawiszynie  , zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym właściwym dla wskazanego miejsca

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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zamieszkania lub przebywania.
Wyborca  stale  zamieszkały  na  obszarze  Gminy  pod  innym  adresem  aniżeli  adres  jego
zameldowania na pobyt stały na obszarze tej Gminy, może być dopisany do rejestru wyborców pod
adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Gminy i Miasta
w Stawiszynie.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI – 08.02.2017
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