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Sprawa 

 

 

Dopisanie do spisu wyborców  

 

Podstawa prawna 

 

Podstawa prawna: art. 28, art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks 

wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Gminy Bierzwnik 

pok. Nr 2 

Jednostka odpowiedzialna 

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Danuta Banaś 

tel. 784369495, e-mail: usc@bierzwnik.pl 

Wymagane dokumenty 

 

1.Wniosek o dopisanie do spisu wyborców” (załącznik) – dla wyborcy stale 

zamieszkałego na terenie gminy (w tym także dla wyborcy niepełnosprawnego) 

lub wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie 

niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy. 

Opłaty Nie podlega opłacie 

Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie. 

 

Tryb odwoławczy 

 

Nie przysługuje. 
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Uwagi 

1. Wyborca na jego pisemny wniosek (załącznik) wniesiony do urzędu gminy 

najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców 

w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy: 

1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo 

2) w której czasowo przebywa. 

Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, 

przebywającego na obszarze gminy. 

W wyborach uzupełniających do Senatu pkt. 2 ma zastosowanie tylko do 

wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

2. W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego i wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) dopisanie wyborcy do spisu wyborców              

w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze 

względu na miejsce jego stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na 

obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania. 

 3. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu 

wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.       

W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A 

lub części A i części B. 

Spis wyborców składa się z: 

1) części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw; 

2) części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego                      

w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta. 

Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B spisu 

wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 

polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które 

zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 
 

Dokumenty do pobrania 
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

 

 


