Wpisanie wyborcy do rejestru wyborcy
Podstawa prawna:
•
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112
z poźn. zm.);
•
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.
z 2011 r., Nr 158, poz. 941);
•
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282
z późn. zm.)
Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Lubrańcu
Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec
Pokój nr 4 w godz. 800 – 1600
tel. (54) 286 20 13 wew. 14
Wymagane dokumenty:
•
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – załącznik,
•
dowód osobisty (do wglądu).
Opłaty:
Brak
Termin załatwienia sprawy:
3 dni od dnia wniesienia wniosku
Jednostka odpowiadająca:
1.Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pani Jolanta Osmólska
Urząd Miejski w Lubrańcu
Pokój nr 4
tel. (54) 286 20 13 wew. 14
Tryb odwoławczy:
Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Sądu Rejonowego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Burmistrza
Lubrańca w terminie 3 dni od daty jej doręczenia.
Uwagi:
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na terenie gminy i miasta Lubraniec na pobyt
stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu, bez składania wniosku.
Złożenie wniosku oraz odbiór decyzji osobiście.
Do rejestru wyborców wpisywani są obywatele polscy stale zamieszkali bez zameldowania na
terenie gminy i miasta Lubraniec.
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi,
zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw
wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

…………………………………………….
(nazwisko i imiona)

Burmistrz
Lubrańca

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*
W związku z art. 18 § 9/art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców.
1.Nazwisko ..................................................................................................................................
2. Imię (imiona) ..........................................................................................................................
3. Imię ojca ..................................................................................................................................
4. Data urodzenia ........................................................................................................................
5. Nr ewidencyjny PESEL**.......................................................................................................
6. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały:
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) ....................................................................,......................
b) miejscowość ….......................................................................................................................
c) ulica ........................................................................................................................................
d) nr domu ..................................................................................................................................
e) nr mieszkania .........................................................................................................................
Do wniosku załączam:
1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
……..…......................................................................................................................................
(nazwa i nr dokumentu)

2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. —
Kodeks wyborczy.

Data ......................................
(dd/mm/rrrr)

……………………………..
(podpis)

