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WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B,
2. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
• Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
OPŁATY

Brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, parter, pok. 2, czynny w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku
do piątku w godz. 7:30 - 15:30

OSOBY DO KONTAKTU

Zastępca Kierownika USC tel. 25 752-03-90 wew. 2 e-mail: ludnosc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców gminy Poświętne, wydawana jest w ciągu 5
dni od dnia wniesienia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY
 
1. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do
właściwego sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne, w terminie 3 dni
od daty doręczenia decyzji.
 
2. Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. Na
stwierdzone nieprawidłowości w danych osobowych przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Wójta Gminy
Poświętne. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać
decyzję w sprawie. Na decyzję 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 Wójta Gminy Poświętne do właściwego miejscowo sądu
rejonowego.
PODSTAWA PRAWNA
Wnioskowania o wpisanie do rejestru wyborców - art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Sposobu załatwienia sprawy – art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, w związku  z art. 20 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy.

Pliki do pobrania
zał Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, rtf, 61.54 KB, 15.02.2023
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