URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 2822001, fax 61 2822724,
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl, www.ksiaz-wlkp.pl

O.0143. 9.2013

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek - druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
2. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych, meldunków
Pokój nr 5
tel. 61 2822001 wew.34 lub 61 2822089, e-mail: grazyna.chrzanowiecka@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Do 3 dni, w przypadku wydania decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców.
2. Niezwłocznie, w przypadku wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wydawana jest decyzja administracyjna.
2. Wydawane jest zaświadczenie.
OPŁATY
Brak.
TRYB ODWOŁAWCZY
1. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje skarga
do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp.,
w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Każdy może wnieść do Burmistrza Książa Wlkp. reklamację na nieprawidłowości w rejestrze
wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.
3. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący
reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od daty otrzymania
decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp. do właściwego miejscowo sądu
rejonowego.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym
państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158,
poz. 941).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,
poz. 267).
DODATKOWE INFORMACJE
1. Dopisanie do rejestru wyborców - część A
Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały, ale stale przebywający na terenie Gminy
bez zameldowania na pobyt stały, na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Miejskiego
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w Książu Wlkp., zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym właściwym dla wskazanego miejsca
zamieszkania lub przebywania.
Wyborca stale zamieszkały na obszarze Gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania
na pobyt stały na obszarze tej Gminy, może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego
zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu miejskiego w Książu Wlkp.
2. Dopisanie do rejestru wyborców - część B
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze
Gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach, do korzystania
z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców,
wpisany zostanie na własny wniosek , po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie
określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć. Do wniosku muszą być załączone: kserokopia
ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja, w której
wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim
swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, oświadczenie, że zamierza
korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie,
że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa
wyborczego.
3. Rejestr wyborców - na pisemny wniosek - udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Książu Wlkp. pokój nr 5.
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