Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Podstawa prawna: art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B*” .
2. Załączniki:
• kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
• „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców”.
• złożenie pisemnej informacji dotyczącej miejsca zamieszkania, w której należy wykazać, że
Szczecin stanowi centrum życiowej aktywności i w nim koncentrują się interesy osobiste i
majątkowe oraz dokumenty potwierdzające zamieszkanie, np. rachunki za media,
potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego, deklaracji dot. wywozu śmieci.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku organ wydaje decyzję o wpisaniu lub o odmowie
wpisania do rejestru wyborców.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, parter, pokój nr 23
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 16:30.
Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30 .
V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Na decyzję służy skarga do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem prezydenta miasta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
VI. UWAGI:
1. Informacja dotycząca wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B.
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Natomiast 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.
2. Organ przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o
wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy (art.
20 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy). Brak wykazania zamieszkania w Szczecinie
w sposób opisany w pkt 2 w cz. I „Wymagane dokumenty” spowoduje konieczność ustalenia miejsca
zamieszkania przez organ gminy poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego we wskazanym
miejscu zamieszkania (rozpytanie wśród sąsiadów), przeprowadzenie oględzin w lokalu lub wezwanie
wnioskodawcy w celu złożenia zeznań do protokołu na okoliczność zamieszkania.

