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Karta usługi Nr OR 21
WYBORY REJESTR WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców

OSOBA WŁAŚCIWA DO 
ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
pokój nr 14
tel. 25/ 7541138

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Załatwienie  sprawy  poprzez  wydanie  decyzji  w  sprawie  wpisania  wyborcy  do
rejestru

WYMAGANE 
DOKUMENTY

1.Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców część A*/część B**
2. Załączniki

 kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres

stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
*Wpisanie do rejestru wyborców część A

 Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie
gminy  bez  zameldowania  na  pobyt  stały  lub  wyborca  stale  zamieszkały  na
obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt
stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu
gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego
miejsca  zamieszkania  lub  przebywania.  Wniosek  można  składać  cały  rok
najpóźniej  w  ostatnim  dniu  pracy   Urzędu  przed  dniem  głosowania-  w
godzinach pracy Urzędu.
**Wpisanie do rejestru wyborców część B

 Wyborca  obywatel  Unii  Europejskiej  nie  będący  obywatelem  polskim,  stale
zamieszkały  na  obszarze  gminy  i  uprawniony,  na  podstawie  i  w  zakresie
określonych  w  innych  ustawach,  do  korzystania  z  praw  wyborczych  w
Rzeczypospolitej polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców na
własny wniosek 
Udostępnienie rejestru wyborców
Rejestr  wyborców  jest  udostępniany,  na  pisemny  wniosek,  do  wglądu  w
Urzędzie  Miejskim  najpóźniej  w  ostatnim  dniu  pracy  Urzędu  przed  dniem
głosowania – w godzinach pracy Urzędu

OPŁATY Nie pobiera się

CZAS  ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Decyzję  o  wpisaniu  do  rejestru  wyborców,  w terminie  5  dni  od  daty  złożenia
wniosku.
Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku

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

INNE INFORMACJE
Dopisanie  do  rejestru  wyborców  dotyczy  tylko  osób  na  stałe
zamieszkałych  na  terenie  miasta  i  gminy  Żelechów,  którzy  nie  są
zameldowani na pobyt stały.
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy
zostanie  udowodnione,  że  dana  osoba  na  stałe  zamieszkuje  pod
określonym adresem.
To  do  wnioskodawcy  należy  udokumentowanie  tego  faktu  poprzez
przedłożenie  dokumentów  potwierdzających  stały  pobyt  pod  wskazanym
adresem  tj.  dokumentu  najmu  lub  własności  itd.,  a  także  oświadczeń   o
stałym  zamieszkaniu  przez  osoby  wspólnie  zamieszkujące  w  tym  lokalu
lub  sąsiadów.  Stałe  zamieszkanie  i  związanie  z  Żelechowem  można
również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia
o  zatrudnieniu  lub  ewentualnie  przez  przedłożenie  oświadczeń  z
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organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.  

FORMULARZ  DO    
POBRANIA

Druk  do  pobrania  w  pokoju  nr  14  oraz  na  stronie  internetowej/BIP  Urzędu
Miejskiego w Żelechowie

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 listopada
2018  r.  w  sprawie  rejestru  wyborców  oraz  trybu  przekazywania  przez
Rzeczypospolita Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych
zawartych w tym rejestrze 

Opracował/a: Wojciech Pawelec- Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
Zatwierdził/a: Krystyna Koryś – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
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