
WPISANIE DO STAŁEGO  REJESTRU
WYBORCÓW GMINY

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA  WYBORCY
POSIADAJĄCEGO OBYWATELSTWO

POLSKIE,  NA JEGO WNIOSEK

SO 03

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Referat Spraw Obywatelskich
Inspektor – Bogusława Machnik
Z-ca kierownika USC Mariola Kłosińska-Golara
parter, pokój nr 4
tel. 012-387-14-10  wewn. 22.

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Parter, pokój nr 4.

Podstawa prawna: 1. Art. 18 §7, art.19 i art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

    (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 z późn. zm)

2. § 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia 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 2017 r.,poz. 1316).

Wymagane 
dokumenty:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, 
2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, 
3. Pisemna deklaracja,
4. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,
5. Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
6. Dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie gminy Kocmyrzów-  
    Luborzyca (np.: kopie rachunków za media dot. nieruchomości stałego  
    zamieszkiwania wystawione na osobę dopisującą się do rejestru, kopia umowy   
    najmu lokalu, w którym dopisujący stale zamieszkuje, dokumenty potwierdzające
    płacenie podatków w  gminie dopisania się do rejestru i inne).

Opłaty: Nie podlega opłacie.  

Termin załatwienia
sprawy:

Do pięciu dni od dnia wniesienia wniosku.  
Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt przed wydaniem decyzji jest
zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru
wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.
Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców może być ustalenie, iż
osoba faktycznie stale nie zamieszkuje ( przebywa ) na obszarze danej gminy. Stałe
zamieszkanie  oceniane  jest  w  świetle  art.  25  Kodeksu  cywilnego,  który  stanowi,
że  ,,miejscem zamieszkania  osoby  fizycznej  jest  miejscowość,  w której  osoba  ta
przebywa  z  zamiarem  stałego  pobytu”.  Ocena  ta  jest  zatem  oceną  faktu
zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują
się ważne interesy.

Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia
skargi  do  właściwego  miejscowo  sądu  rejonowego.  Skargę  wnosi  się  za
pośrednictwem  Wójta  Gminy  Kocmyrzów-Luborzyca,  w  terminie  3  dni  od  dnia
doręczenia decyzji. 
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 Uwagi: Wyborcy będący obywatelami polskimi,  zameldowani na obszarze gminy na pobyt
stały  są wpisywani  do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy stale  zamieszkali  na
obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały
mogą zostać wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli
złożą w tej sprawie wniosek w urzędzie gminy.

Wyborcy  stale  zamieszkali  na  obszarze  gminy  bez  zameldowania  na  pobyt  stały
wpisywani  są do rejestru  wyborców,  jeżeli  złożą  w tej  sprawie w urzędzie  gminy
pisemny wniosek. Wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający stale na obszarze
gminy mogą zostać wpisani do stałego rejestru wyborców wyłącznie na swój wniosek.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców dzieli się na
część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

Zgodnie z art.  18 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – stały
rejestr  wyborców  obejmuje  osoby  stale  zamieszkałe  na  obszarze  gminy,  którym
przysługuje prawo wybierania.
Stałe  zamieszkanie  jest  sprawą  faktu  i  okoliczności  świadczących,  że  w  miejscu
pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby
Zgodnie z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – przez
stałe  zamieszkanie  należy  rozumieć  zamieszkanie  w  określonej  miejscowości  pod
oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.

Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze
gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach
bez konieczności ponawiania wniosku o dopisanie do rejestru wyborców w tej samej
gminie w związku z zarządzonymi wyborami i referendami.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć również w  formie
elektronicznej  za pośrednictwem usługi  na  platformie  ePUAP.  Do złożenia
wniosku  wymagane  jest  posiadanie  profilu  zaufanego,  podpisu
kwalifikowanego lub podpisu osobistego.

Załączniki: Zał. Nr 1 – Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Zał. Nr 2 -  Pisemna deklaracja
Zał. Nr 3 – Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy 
                 Kocmyrzów-Luborzyca.


