
Karta Usług

Nazwa usługi: Wpisanie do rejestru wyborców

Nazwa Wydziału: Wydział Spraw Obywatelskich

Numer pokoju: 202, II piętro

Godziny przyjmowania wniosków: 8:00-16:00

Numer telefonu: (71) 798 21 77 lub (71) 798 21 78

e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.
U.  z  2020  r.,  poz.  1319.)  oraz  Rozporządzenie  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
 (Dz. U. z 2017r., poz. 1316 ze zm. )

Wymagane dokumenty:

- wypełniony i podpisany wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, 

- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do
rejestru wyborców                     (  wnioskodawca podaje swoje
obywatelstwo  i  adres  stałego  miejsca  zamieszkania  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ),

- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

Dodatkowe dokumenty:

-potwierdzenie faktu stałego zamieszkiwania na obszarze Gminy Miasta
Oleśnica wraz z załączonymi dowodami, w tym w np: 

*oświadczenie  właściciela  mieszkania  potwierdzające,  że  osoba
składająca  wniosek  o  wpis  do  rejestru  wyborców  zamieszkuje  pod
wskazanym adresem w Oleśnicy,

*akt notarialny (kserokopia ),  

*umowa najmu mieszkania ( kserokopia ),

* faktury/rachunki otrzymane z tytułu zużycia mediów w zajmowanym
lokalu ( kserokopia ),

*potwierdzenie  rozliczenia  podatku  w  Oleśnicy,  w  którym  wyborca
wskazuje adres zamieszkania        w Oleśnicy  ( kserokopia strony PIT  z
adresem zamieszkania ),  



*inne środki dowodowe ( kserokopie )

Opłaty: czynność nie podlega opłacie

Termin  załatwienia  sprawy:  decyzja  zostanie  wydana  w  ciągu  5  dni  od
złożenia wniosku

Tryb  odwoławczy:  skarga  do  Sądu  Rejonowego  wniesiona  za
pośrednictwem Burmistrza  Miasta  Oleśnicy  w terminie  3  dni  od  dnia
doręczenia decyzji. 

Pozostałe informacje:

Złożenie  wniosku  o  wpisanie  do  rejestru  wyborców   można  dokonać
osobiście lub przez pełnomocnika, w urzędzie lub w formie dokumentu
elektronicznego.  Wniosek  w  postaci  elektronicznej,  opatrzony
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  podpisem  potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wpisanie do
rejestru wyborców przez pełnomocnika  w formie elektronicznej, należy
załączyć  elektroniczny  dokument  pełnomocnictwa  uwierzytelniony
Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym ( udzielającego
pełnomocnictwa ). Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do
rejestru wyborców wydaje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 5 dni od
dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki
stałego zamieszkania na obszarze gminy. 


