
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 

 

Z wnioskiem o dopisanie do stałego rejestru wyborców mogą wystąpić: 

- wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Kunice bez zameldowania na pobyt stały, 

- wyborcy nigdzie nie zamieszkali, stale przebywający na obszarze gminy Kunice, 

- wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Kunice pod innym adresem niż adres ich zameldowania   

  na pobyt stały na terenie gminy Kunice. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW. 

2. PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO   

REJESTRU WYBORCÓW. 

3. KSEROKOPIA WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI. 

4. DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ (do wglądu). 

 

Wykonywane czynności związane z wpisaniem do rejestru wyborców: 

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklarację. 

2. Wypełnione formularze złóż osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach, w pokoju nr 16. 

3. Decyzję można odebrać osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku. 

 

Dodatkowe czynności – powiązane procedury: 

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru 

wyborców  Wójt Gminy Kunice jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki 

stałego zamieszkiwania na terenie gminy Kunice należy przy składaniu wniosku dodatkowo przedstawić 

dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym adresem: 

- właściciel lokalu (tytuł prawny do lokalu tj. akt własności, umowę najmu itp., zameldowanie na pobyt 

czasowy, rachunki dotyczące przedmiotowego lokalu tj. rachunek za energię elektryczną , za gaz, za wodę 

wystawione na osobę ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców, 

- osoba zamieszkująca (zameldowanie na pobyt czasowy, rachunki dotyczące przedmiotowego lokalu tj. 

rachunek za energię elektryczną , za gaz, za wodę wystawione na osobę ubiegająca się o wpisanie do rejestru 

wyborców, zeznanie dwóch świadków, należy ze świadkami zgłosić się do tut. Urzędu celem przesłuchania i 

sporządzenia protokołu). 

 

Opłaty: 

Bez opłat 

 

Termin i sposób załatwiania sprawy: 

W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców. 

 

Tryb odwoławczy: 

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do 

właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy Sądu Rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem 

Wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2019, poz. 684). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 

    2096 z późn.zm.). 

3. 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. 2018, poz. 2209). 

     


