
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW 

Wymagane dokumenty:  

-Dla obywateli polskich (część A rejestru wyborców):  

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,  

2. Kserokopia ważnego dokumentu tożsamości (dokument do wglądu),  

3. Pisemna deklaracja wnioskodawcy.  

 

-Dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (część B rejestru wyborców):  

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,  

2. Kserokopia ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (dokument do 

wglądu),  

3. Pisemna deklaracja wnioskodawcy 

 

Miejsce złożenia wniosku: 

Urząd Gminy Godziesze Wielkie, 

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Małe 

 

Opłaty:  

Brak opłat 

 

Termin i sposób załatwienia:  

 

1. decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 5 dni od 

daty złożenia wniosku – część A rejestru wyborców, 

2. niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia z kraju UE, że wnioskodawca nie jest pozbawiony  

w swoim kraju czynnego prawa wyborczego – część B rejestru wyborców. 

 

Podstawa prawna:  

 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319),  

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. z 2017 r. poz. 1316 ze zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 

ze zm.). 

 

Tryb odwoławczy: 

 

Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. 

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść, w terminie 

3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie do 

właściwego miejscowo sądu rejonowego. 

 

Inne informacje:  

 

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo 

wybierania.  



Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.  

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani 

do rejestru wyborców z urzędu.  

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.  

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 wraz z wymaganymi 

dokumentami.  

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na 

pobyt stały w tej gminie, mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, 

jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.  

Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do 

rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania pod podanym we wniosku adresem (zeznanie 

świadka, rachunki, wywiad, itp.) 


