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Sprawa 

 

 

Wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy Bierzwnik 

wyborcy, na jego wniosek. 

 

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 wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B*  

- dodatkowe informacje w pkt. VI UWAGI (załącznik do procedury), 

2. Załączniki: 

a) kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, 

b) „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do 

rejestru wyborców” (załącznik do procedury), 

c) pisemna informacja dotycząca miejsca zamieszkania, w której należy 

wykazać, że gmina Bierzwnik stanowi centrum życiowej aktywności i w nim 

koncentrują się interesy osobiste i majątkowe oraz dokumenty potwierdzające 

zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu, rachunki za media, potwierdzenie 

złożenia zeznania podatkowego, deklaracji dot. wywozu śmieci – dodatkowe 

informacje w pkt. 2 w cz. VI UWAGI. 

Opłaty Nie podlega opłacie 

Termin załatwienia sprawy 
Decyzję wpisaniu do rejestru wyborców bądź o odmowie wpisania do rejestru 

wyborców wydaje się, w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.  

 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo 

wniesienie skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Skargę wnosi 

się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

 
 

 

Uwagi 

1.Informacja dotycząca wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców       

w części A/B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. 

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych 

do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Organ przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba 

wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego 

zamieszkania na obszarze danej gminy (art. 20 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy). Brak wykazania zamieszkania w sposób opisany w 

pkt. 2c w cz. I „Wymagane dokumenty” spowoduje wydanie decyzji o odmowie 

wpisania do rejestru wyborców.  

 
 

Dokumenty do pobrania 
Załącznik 1 - wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. 

Załącznik 2 - deklaracja 

 


