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Urząd Gminy Siedlce

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Podstawa prawna:


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



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru
wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii
Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 z póżn. zm).

Wymagane dokumenty:
1.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

2.

Kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oryginał do wglądu.

3.

Pisemną deklarację zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

Sposób załatwienia Sprawy:
Wydana zostaje decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców.
Opłaty:
Wpis do rejestru wyborców nie podlega opłacie skarbowej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Nr pokoju: 14 – I piętro
Nr tel./fax: tel. (25)63 277 31, w. 13, fax (25) 63 236 30
Godziny pracy:
Poniedziałek-piątek: 8.00 -16.00
Czwartek: 8.00-18.00
Tryb Odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru wyborców przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Siedlcach,
za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlce w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
1.

Wnioski można pobrać w pokoju nr 14 lub na stronie internetowej.

2.

Wnioskodawca zgłasza się osobiście do urzędu.

3.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A dotyczy obywateli polskich:
a.

stale zamieszkałych na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,

b.

nigdzie niezamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy,

c.

zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt
stały.

4.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B obejmuje obywateli Unii Europejskiej nie
będących obywatelami polskimi stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych na podstawie
i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej
Polskiej. Wpisanie do rejestru następuje nie później niż trzydziestego dnia od zarządzenia wyborów,
w których wnioskodawca zamierza uczestniczyć.

5.

Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborcy na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie
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z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, bez dodatkowych czynności
zainteresowanego.
6.

Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania w danej miejscowości poprzez
przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. np. oświadczeń
o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub jego sąsiadów.

7.

Niewskazanie stałego zamieszkania w gminie Siedlce może skutkować wydaniem decyzji o odmowie
wpisania do rejestru wyborców.

