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Małgorzata Mruczek
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   data                     podpis

Zatwierdził/a:

Jarosław Kielar
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   data                     podpis

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY :

Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

Ewidencja Ludności

Pokój 122

tel. : 77 418 14 81 wew. 250

INFORMACJE:

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego 

zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest 

wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok.

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Kluczborku, jeżeli:

 mieszkasz na stałe w Kluczborku, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;

 przebywasz na stałe w Kluczborku, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);

 mieszkasz na stałe w Kluczborku, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na 
pobyt stały;

 jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś 
obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Kluczborku.

http://www.kluczbork.eu/


WYMAGANE DOKUMENTY:

- dowód osobisty lub paszport  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);

-  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj.

Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w Urzędzie  (załącznik nr 1).

-  deklarację  z  Twoimi  danymi -  pobierz  ją  i  wypełnij,  a  następnie  wydrukuj.  Jeżeli  nie

możesz jej wydrukować, wypełnisz ją  w Urzędzie (załącznik nr 2).

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na

stałe pod określonym adresem. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie dodatkowego

dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie

właściciela  lub  najemcy  mieszkania,  w  którym  mieszkasz  oraz  innych  dokumentów

potwierdzających Twoje związki z Gminą Kluczbork np. umowa o pracę lub zaświadczenia o

zatrudnieniu lub oświadczenia  z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. 

OPŁATY: 

Wpis do rejestru jest bezpłatny. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub

zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli odmówimy wpisania do rejestru wyborców - możesz złożyć skargę do sądu 

rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.

 

http://bip.poznan.pl/bip/druki.html?dr_id=154954&co=show&type=pdf
http://bip.poznan.pl/bip/druki.html?dr_id=154952&co=show&type=pdf


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z  05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020r., 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 
(t.j.Dz. U. z 2017 r.  poz.1316).

WZÓR DRUKÓW:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

UWAGI  DODATKOWE:

Wersja:1 23.08.2018r. MM
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