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.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:
Udostępnienie rejestru wyborców.
2. PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z późń. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r.
w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim
UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388 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. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców;
2. Dowód osobisty – do wglądu.
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. UWAGI:
Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowość w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:
- pominięcia wyborcy w rejestrze,
- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
- ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
9. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na decyzję nieuwzględniającą reklamację lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący
reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia
decyzji skargę za pośrednictwem Burmistrza Ścinawy do Sądu Rejonowego w Lubinie.
Metryczka:
Opracowała: Renata Grędysa - Specjalista ds. ewidencji ludności; data: 28.04.2009r.
Sprawdziła: Patrycja Jugo – Kierownik Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich;data: 28.04.2009r.
Zatwierdził: Jan Przybylski - Sekretarz Miasta i Gminy; data: 28.04.2009r.

………………………….., dnia……………………………..
.................................................................
nazwisko i imiona wnioskodawcy
.................................................................
adres wnioskodawcy– miejscowość

Wójt Gminy/Burmistrz/
Prezydent Miasta*
w............................................
.........................................................
…......................................................
adres wnioskodawcy

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
Na podstawie art. 11 ust. 11 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 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), proszę o potwierdzenie, czy w
rejestrze wyborców figuruje Pani/Pan
..............................................................................................................................................................................
nazwisko i imię – imiona
..............................................................................................................................................................................................
adres zamieszkania
..............................................................................................................................................................................................
ewentualnie inne dane

...............................................................
podpis wnioskodawcy
Wyjaśnienie:
Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w rejestrze
wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma
prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęciu w rejestrze osoby, która nie
zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 15 ust. 1 i 2
ustawy).
* Niepotrzebne skreślić.

