
 

Urząd Miejski w Strzyżowie 

ul. Przecławczyka 5,   38-100 Strzyżów,  tel.  /0 - 17/ 276 13 54, fax.  /0 - 17/ 276 32 19 
e-mail: gmina@strzyzow.pl,     www.strzyzow.pl 

Godziny otwarcia Urzędu:   poniedziałek: 800 - 1600,   wtorek – piątek:  700 – 1500 

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW NR Or/22a 

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  

Udzielenie informacji o ujęciu w rejestrze wyborców lub wydanie decyzji nie 
uwzględniającej nieprawidłowości w rejestrze wyborców  

  

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (dostępny na stronie 
internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy)  
 

 Do wglądu: dowód osobisty  
 

  

Opłaty  Nie podlega opłacie skarbowej  
 

Termin załatwienia 
sprawy   

W dniu zgłoszenia się do urzędu  
  

Tryb odwoławczy  

Na decyzję nie uwzględniającą reklamację lub powodującą skreślenie z 
rejestru, wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę do właściwego Sądu 
Rejonowego w Strzyżowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa  

  

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  

Każdy może wnieść 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.  

 

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. 

 

http://www.strzyzow.pl/

