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WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich
II. PODSTAWA PRAWNA:
 Art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 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.
III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
1. Wyborca stale zamieszkały na obszarze Miasta Siedlce bez zameldowania na pobyt stały.
2. Wyborca nigdzie nie zamieszkały, przebywający stale na obszarze Miasta Siedlce.
3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Miasta Siedlce pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na
pobyt stały.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
V. OPŁATY:
Brak.
VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 6, pracuje: poniedziałek w godz.9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45.
VII. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców.
VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
5 dni od dnia złożenia wniosku.
IX. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji w przedmiocie 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.
UWAGI:
1. Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
2. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru
wyborców z urzędu.
3. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów
wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału
w referendum.
4. Wpis do stałego rejestru wyborców danej gminy powoduje ujęcie w spisie wyborców w każdych
kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze tej gminy.
5. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Prezydent Miasta Siedlce jest obowiązany sprawdzić czy
osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze
Miasta Siedlce.

