
INFORMACJA
o zasadach wpisania się do rejestru wyborców obywateli polskich i cudzoziemców oraz

udostępniania rejestru wyborców

Burmistrz Zdzieszowic informuje o możliwości wpisania się obywateli polskich 
i cudzoziemców do rejestru wyborców gminy Zdzieszowice oraz o zasadach udostępniania

tego rejestru:

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa  z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
    rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom 
    członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. Nr 158, poz.941)

WYMAGANE DOKUMENTY:
-  wypełniony „ Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców” w części A lub B ( formularz wniosku
  dostępny w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej pok. Nr A-104 oraz do pobrania 
   tutaj)
-  wypełniona „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru
    wyborców” ( formularz deklaracji dostępny w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony 
    Cywilnej pok. Nr A-104 oraz do pobrania tutaj)
-  ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ( obywatel polski –
    dowód  osobisty, cudzoziemiec – paszport lub inny dokument tożsamości). 
Kserokopię  dokumentu  należy dołączyć do wniosku.

OPŁATY:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW – CZĘŚĆ „A” REJESTRU:
    Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy Zdzieszowice bez zameldowania na pobyt stały,  wyborca nigdzie
niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy Zdzieszowice lub wyborca  stale zamieszkały na obszarze gminy
pod innym adresem aniżeli  jego  adres  zameldowania na pobyt  stały na  obszarze tej  gminy – na własny pisemny
wniosek  wniesiony  do  Urzędu  Miejskiego  zostanie  wpisany  do  rejestru  wyborców  gminy  Zdzieszowice  w
obwodzie/okręgu właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.
Wniosek można składać w każdym czasie , niezależnie od terminu wyborów, w godzinach pracy urzędu.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego  zamieszkania na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej,
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW – CZĘŚĆ „B” REJESTRU:          
      Wyborca  obywatel  Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, stale zamieszkały  na obszarze gminy
Zdzieszowice i uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest wpisany do
rejestru wyborców w innej gminie – może zostać wpisany na własny pisemny wniosek do rejestru wyborców gminy
Zdzieszowice . 
 Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
-  pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania  do rejestru wyborców w terminie  3 dni od złożenia
wniosku.

Od  decyzji  w  sprawie  odmowy  wpisania  do  rejestru  wyborców  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do
właściwego
miejscowo sądu rejonowego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.  
1



UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW:
Rejestr wyborców udostępnia się do  wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek.

Każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
1/  pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;
2/  wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;
3/  niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców;
4/  ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzje nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź
osoba  skreślona  z  rejestru  wyborców  może  wnieść,  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji  skargę  za
pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Referat Spraw Obywatelskich 
i Obrony Cywilnej
ul. Bolesława Chrobrego 34
Biuro Dowodów Osobistych   I piętro  pokój nr A-104
w godzinach 7:30 do 15:30
tel. 77 40 64 445

Informacje dodatkowe:
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć tylko wyborca stale zamieszkały lub stale przebywający na
obszarze  gminy Zdzieszowice,  który nie  jest  zameldowany na  pobyt  stały.  Burmistrz  wydaje  decyzję  o  wpisaniu
wyborcy do rejestru wyborców po sprawdzeniu, czy wnoszący wniosek spełnia  warunki stałego zamieszkiwania na
obszarze gminy Zdzieszowice.
Do  wnioskodawcy  należy  udokumentowanie  faktu  stałego  zamieszkiwania   na  obszarze  gminy.  Dokumentem
potwierdzającym scentralizowanie swego życia w Zdzieszowicach może być  dokument najmu lub własności lokalu
mieszkalnego, oświadczenia osób wspólnie zamieszkujących w danym lokalu, umowa o pracę lub zaświadczenie o
zatrudnieniu na obszarze gminy.  Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców,  a zameldowana na pobyt
czasowy na obszarze gminy jest obowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy charakterem pobytu a charakterem
zameldowania.  Niewykazanie   stałego  zamieszkania  na  obszarze  gminy Zdzieszowice  może  skutkować  odmowną
decyzją o wpisanie do rejestru wyborców.

WZORY:
-  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców ( lub skreślenie z rejestru wyborców),
-  wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,
-  deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

Informacje w sprawach rejestru wyborców można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach 
ul. Bolesława Chrobrego 34 , Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Biuro Dowodów Osobistych, 
pokój Nr A-104 I piętro, telefonicznie pod numerem  77 40 64 445 lub w formie elektronicznej, adres e-mail:
um@zdzieszowice.pl

Zdzieszowice, 12.09.2014r.                                            
 
                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                        Osoba pełniąca funkcję
                                                                                                       Burmistrza Zdzieszowic
                                                                                             
                                                                                                     /-/    Sybila  Zimerman
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