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Sprawa 

 

Wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy 

Bierzwnik wyborcy, na jego wniosek.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Podstawa prawna 

1. Art. 18 § 7 , art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

Wyborczy ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 21 , poz. 112 z późn. zm.). 

2. § 6 ust. 5 i 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejeestru wyborców oraz tryu przekazywania 

przez Rzeczypospolitą Polską innym panstwom członkowskim Unii 

Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. Nr 158, poz. 941). 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Gminy Bierzwnik 

pok. Nr 2 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego 

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

 

 

Wymagane dokumenty 

 

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość 

wnioskodawcy 

3. Pisemna deklaracja 

                                                                                                                                                                 

Opłaty 

 

Nie podlega opłacie  

 

 

Termin załatwienia sprawy 

 

Decyzję  wpisaniu do rejestru wyborców bądź o odmowie wpisania do rejestru 

wyborców wydaje się, w terminie 3 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. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na 

pobyt stały  wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. 

2. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt 

stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie 

gminy pisemny wniosek. 

3. Wyborcy nigdzie nie zamieszkali , przebywający stale na obszarze gminy 

mogą zostać wpisani do stałego rejestru wyborców wyłącznie na swój wniosek. 

4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod  innym adresem aniżeli 

adres ich zameldowania na pobyt stały,  mogą zostać wpisani do rejestru 

wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie 

pisemny wniosek w urzędzie gminy. 

5. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. 

6. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców 

obejmuje obywateli polskich. 

 

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

Zał. 2 - deklaracja 

 


