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WNIOSEK O WPISANIE DO REJSTRU WYBORCÓW W CZĘSCI A/B NR Or/20a 

Podstawa prawna 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze 
zmianami)  

 

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)  

 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców 

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (dostępny na stronie internetowej urzędu, 

bądź na stanowisku pracy)  

 Pisemna deklaracja, o której mowa w art. 19 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

– Kodeks wyborczy 

 Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oryginał do wglądu 

Opłaty  Nie podlega opłacie skarbowej 

Termin załatwienia 
sprawy   

3 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów 

Tryb odwoławczy  
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Strzyżowie 

za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Iwona Dubiel - podinspektor  

I piętro, pok. nr 15, tel. 276 13 54 wew. 43 

Inne informacje  

Wyborcy, którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:  

 stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały  

 nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy  

 stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania 

na pobyt stały  
Wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, a niebędący obywatelami polskimi, stale 

zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w 

Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani na jego wniosek, złożony w urzędzie gminy nie później niż 

30 dnia po zarządzeniu wyborów. 

Opracował: Iwona Dubiel – podinspektor – 08.11.2012 r. 
Sprawdził: Katarzyna Klimek - Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich - 08.11.2012 r. 

Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 08.11.2012 r. 
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