Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.:+48 76 8412 600, fax:+48 76 8412 601

e- mail: urzad@scinawa.com.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 28.04.2009r.
1. NAZWA USŁUGI:
Wpisanie do rejestru wyborców.
2. PODSTAWA PRAWNA:
- art.12 i art.11 ust.8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacji wyborczej do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 190,
poz.1360 z późń. zm.).
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich,
2. Parter,
3. Pokój 10,
4. Telefon 8412 606
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. W przypadku obywateli polskich - wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A*;
2. W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie będących obywatelami
polskimi - wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B *; do wniosku należy załączyć:
a) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (np. paszportu lub
karty pobytu),
b) pisemną deklarację, 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.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- Punkt Obsługi Mieszkańca - parter lub
- Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy - I Piętro, pokój nr 20
6. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 dni.
8. TRYB ODWOŁAWCZY:
Skarga w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców do
Sądu Rejonowego w Lubinie za pośrednictwem Burmistrza Ścinawy.
9. INNE:
* termin złożenia wniosków dot. części A i B:
część A najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów
część B nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów.
Metryczka:
Opracowała: Renata Grędysa - Specjalista ds. ewidencji ludności; data: 28.04.2009r.
Zatwierdził: Jan Przybylski - Sekretarz Miasta i Gminy; data: 28.04.2009r.

..................................................
nazwisko i imiona

Wójt Gminy/Burmistrz/Prezydent Miasta*
w ....................................
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A
1. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców pod adresem
stałego zamieszkania na obszarze gminy w:
a) miejscowość .................................................................................................................................
b) ulica .............................................................................................................................................
c) nr domu .......................................................................................................................................
d) nr mieszkania ...............................................................................................................................
2. Nazwisko.......................................................................................................................................
3. Imiona..........................................................................................................................................
4. Imię ojca.......................................................................................................................................
5. Data urodzenia……………………………………………………………………………………........................................
6. Nr ewidencyjny PESEL**..................................................................................................................
7. Adres zameldowania na pobyt stały***:
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy)......................................................................................................
b) miejscowość..................................................................................................................................
c) ulica………………………………………………………………………....…………………..............................................
d) nr domu………………………………………………………………………………………...............................................
e) nr mieszkania……………………………………………………………………………………..........................................

Data.......................................

*
**
***

...................................................
podpis

- Niepotrzebne skreślić.
- Wpisuje wnioskodawca lub urząd gminy.
- W przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego wymeldowanego na podstawie decyzji administracyjnej
należy podać datę ostatniego zameldowania na pobyt stały.

...................................................
nazwisko i imiona

Wójt Gminy/Burmistrz/Prezydent Miasta*
w.......................................
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI B
1. Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców pod adresem
stałego zamieszkania na obszarze gminy w:
a) miejscowość..................................................................................................................................
b) ulica..............................................................................................................................................
c) nr domu........................................................................................................................................
d) nr mieszkania................................................................................................................................
2. Nazwisko.......................................................................................................................................
3. Imiona..........................................................................................................................................
4. Imię ojca.......................................................................................................................................
5. Data urodzenia..............................................................................................................................
6. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskie...................................................................
7. Nr paszportu lub nazwa i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość………………………………………………..
8. Adres zameldowania na pobyt stały**:
a) miejscowość..................................................................................................................................
b) ulica..............................................................................................................................................
c) nr domu........................................................................................................................................
d) nr mieszkania................................................................................................................................
Do wniosku załączam:
1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
- paszportu nr……………........................*
- dokumentu........................................**
nazwa i nr dokumentu

2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 11 ust. 9 pkt 2 ustaw.

Data………….......…………............
*
**

…...................................................
podpis

- Niepotrzebne skreślić.
- Podaje się tylko w przypadku, gdy wyborca stale zamieszkuje pod innym adresem niż adres
zameldowania na pobyt stały.

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:……………………………………………………………………………………………………………….....……
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Nr PESEL/REGON:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Nr telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………………......……

Burmistrz Ścinawy
DEKLARACJA
(załącznik do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w części B)

1. Obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej............................
........................................................................................................................................................
2. Nazwa okręgu wyborczego albo miejscowości, w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie
jest umieszczony w rejestrze wyborców...............................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na Terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego
prawa wyborczego……………………………………………………………….............................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.......................................................
miejscowość, data

...................................................
podpis Wnioskodawcy

