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SO  -  18 WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

             
               PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 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 (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1316 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców. 
Należy  dodatkowo  wskazać  okoliczności  potwierdzające  stały  pobyt  pod  wskazanym  adresem,  gdyż 
deklaracja wyborcy może być poddana weryfikacji przez organ wydający decyzję. 
3. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
4.  Dokument  potwierdzający  fakt  zamieszkania  na  terenie  gminy  Kowalewo Pomorskie.  Przykładowe 
dokumenty potwierdzające to 

• oświadczenie właściciela lokalu, 
• umowa najmu/użyczenia lokalu, 
• rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na dane i adres 

lokalu na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, w którym wnioskodawca mieszka, 
• umowa na media (gaz,  prąd, internet,  telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z wnioskodawcą 

i zawierająca adres lokalu na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
• umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon 

komórkowy,  zawierający  dane  wnioskodawcy  oraz  adres  lokalu  na  terenie  gminy  Kowalewo 
Pomorskie, w którym wnioskodawca mieszka, 

• jeśli wnioskodawca jest właścicielem lokalu, ale nie jest w nim zameldowany może przedstawić 
akt własności.

II. OPŁATY:
1. Brak

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Decyzja administracyjna wydana w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku. 

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 11
telefon: 56 684 10 24 wew. 511 lub 56 475 65 11

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do  
właściwego  miejscowo  sądu  rejonowego.  Skargę  wnosi  się  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta, 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. 

VI. UWAGI:
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1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają : 
• osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy nie posiadające zameldowania na pobyt stały, 
• osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy, 
• osoby  stale  zamieszkałe  na  obszarze  gminy  pod  innym  adresem  niż  adres  ich  stałego 

zameldowania, 
• obywatele  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  nie  będący  obywatelami  polskimi,  stale 

zamieszkujący na terenie gminy. 

2. Wyborcy wpisani na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich 
wyborach  powszechnych  i  referendach  bez  konieczności  ponawiania  wniosku  o  wpisanie  do  rejestru 
wyborców w tej gminie.

3. Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji  
elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  
podmiotów realizujących zadania publiczne.

VII. ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:
1. (F-SO-18-1) - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
2. (F-SO-18-2) - Pisemna deklaracja
3. (F-SO-18-3) -  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
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