Urząd Miejski

K A R TA U S Ł U G I

EL-05
Wersja Nr 1

Rejestr wyborców

Data zatwierdzenia:
11.09.2018

w Złotowie

1. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 754, ze zm.)
2. 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 2017 r. poz. 1316).
2. WYMAGANE DOKUMENTY
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Aby wpisać się do rejestru wyborców Gminy Miasto Złotów (Cześć A – obywatel polski; Cześć B - obywatel
Unii Europejskiej) przygotuj:
 dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
 wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie
możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas (adres znajdziesz poniżej);
 pisemną deklarację zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców wraz z kopią
wymaganych załączników (oryginał do wglądu) oraz oświadczeniem o stałym zamieszkiwaniu pod
wskazanym adresem - pobierz ją i wypełnij, a następnie wydrukuj.
Wymienione wyżej, wymagane dokumenty składają:
- osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy Miasto Złotów nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
- osoby nigdzie nie zamieszkałe a przebywające na obszarze Gminy Miasto Złotów,
- osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy Miasto Złotów pod innym adresem niż adres ich stałego
zameldowania,
- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na
terenie Gminy Miasto Złotów.
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod
określonym adresem na terenie Gminy Miasto Złotów (to jest, że przebywasz w znaczeniu fizycznym i
udowodnisz zamiar stałego pobytu).
UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
Aby uzyskać informację o swojej osobie w rejestrze wyborców Gminy Miasto Złotów przygotuj:
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 dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
 wniosek o udostępnienie rejestru wyborców - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli
nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas (adres znajdziesz poniżej);
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim
dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

REZYGNACJA Z WPISU W STAŁYM REJESTRZE WYBORCÓW W GMINIE MIASTO ZŁOTÓW
Aby wykreślić się ze stałego rejestru wyborców Gminy Miasto Złotów przygotuj:


wniosek o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców – dotyczy wyłącznie obywateli UE.



oświadczenie o powrocie do miejsca pobytu stałego – dotyczy obywateli RP.



kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. OPŁATY
BRAK
4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek o wpis do rejestru wyborców Gminy Miasto Złotów musisz złożyć w urzędzie gminy, w której
mieszkasz.
Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet - jeśli masz profil zaufany na platformie ePUAP
lub bezpieczny podpis elektroniczny.
Dla uproszczenia i przyspieszenia procedury wpisania do rejestru wyborców sugerujemy wybranie
osobistego złożenia wniosku przez wyborcę w Urzędzie.
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1
77 – 400 Złotów
Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta, stanowisko nr 9 w godz.:
od 8:00 do 16:00 – w poniedziałek,
od 8:00 do 14:00 – od wtorku do piątku.
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców wydaje się, w terminie 3 dni od daty założenia wniosku.
Udostępnianie rejestru wyborców jak i skreślenie z rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku. Sprawę
załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
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6. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego
miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta Złotowa reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
pisemnie lub ustnie do protokołu.
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź
Osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem
tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
7. OSOBY DO KONTAKTU
Radosław Sieg
tel. 67 263 26 40 wew. 29
e-mail: r.sieg@zlotow.pl
8. INFORMACJE DODATKOWE
Wyborcy wpisani do rejestru na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy (Gmina Miasto Złotów) z
praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności
ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie (Gmina Miasto Złotów) w związku z
zarządzonymi wyborami lub referendami.
Zameldowanie na pobyt stały w gminie powoduje wpisanie z urzędu do rejestru wyborców w tej gminie i
skreślenie z rejestru wyborców w którym wyborca był ujęty.
Należy pamiętać, że można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców - dlatego od razu wykreślimy
Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.
Wnioskodawca zamierzający złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców powinien przed jego
złożeniem zapoznać się z Wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2016 r.
dotyczących problematyki „stałego zamieszkiwania” (PKW – ZPOW-420-4/16 – do pobrania).
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba
na stałe zamieszkuje pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu. To do wnioskodawcy należy
udokumentowanie tego faktu, poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie pod
wskazanym adresem tj. okazanie dokument najmu lub własności itd., a także dokumentów i wyjaśnień
odnoszących się do spełnienia przez wnioskodawcę cech stanowiących o tym, że miejsce jego zamieszkania jest
obiektem jego stałej aktywności życiowej.
Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie miasta Złotowa może skutkować wydaniem decyzji
o odmowie wpisania do rejestru wyborców.
Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek
oraz na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. Reklamację na
nieprawidłowości w rejestrze wyborców można wnieść w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w
rejestrze, wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o
osobach wpisanych do rejestru, lub ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze
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gminy.
Z rejestru wyborców w danej gminie skreśla się osoby, które zostały: pozbawione praw publicznych,
ubezwłasnowolnione lub zostały wpisane na własny wniosek w innej gminie.
Wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której jest
zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem
zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w tej
gminie i skreślenie go z rejestru gminy, w której wpisał się na własny wniosek; § 7 ust. 4 rozporządzenia
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.
Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia
miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miasto Złotów.
Sprawy załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych oświadczeń i
innych dokumentów.
9. WZORY WNIOSKÓW
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców;
2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców;
3. Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem.
REZYGNACJA ZE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW W DANEJ GMINIE
4. Wniosek o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców – dotyczy wyłącznie obywateli UE;
5. Oświadczenie o powrocie do miejsca pobytu stałego – dotyczy obywateli RP.
UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
6. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
Imię i nazwisko

Data

Opracował

Radosław Sieg

11.09.2018

Zatwierdził

Barbara Narloch

11.09.2018

Osoba
karty

odpowiedzialna za aktualizację Radosław Sieg
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