
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 

Numer karty: SO-04-01 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. 

 Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, 

obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 

(do wglądu). 

W/w dokumenty składają osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy nie posiadające 

zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze 

gminy stałego zameldowania, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie 

będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy. 

Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w 

przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem - Referat Ewidencji Ludności ul. Rynek Duży 7, 37-455 

Radomyśl nad Sanem, pokój nr 3. 

Opłaty: 

Nie pobiera się opłaty za wpisanie do rejestru wyborców. 

Termin załatwienia sprawy: 

3 dni od daty złożenia wniosku. 

Podstawa prawna: 

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. 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. Nr 

158, poz. 941 ). 

Formularze: 

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców. 

2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców. 

3. Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba zamieszkuje w danym lokalu. 

4. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tylko obywateli państw UE. 

Tryb odwoławczy: 

Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę  za 

pośrednictwem Wójta Gminy do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w terminie 3 dni 

od dnia doręczenia decyzji. Wójt Gminy może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją 

decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. 

Uwagi: 

Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 

jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. Jednym ze sposobów udowodnienia 

faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela 

lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu. 

Załącznik: „Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje”. 

 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie 

i aktualizację karty: 

Monika Ścipień - Insp. ds. Ewidencji Ludności 

 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 

Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 

 


