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PODSTAWA PRAWNA 
 
Ustawa z dnia 12.04.2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity) 

Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360 z późniejszymi zmianami. 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wpisów dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Formularze wniosków o wpisanie można pobrać w USC. 
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

       

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

3. Wniosek, który zawiera obywatelstwo, adres stałego zameldowania, Urząd Stanu 

Cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego 

zamieszkania na terenie RP, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie 

członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców. 

4. Oświadczenie o korzystaniu z czynnego prawa wyborczego tylko na terenie RP. 

5. Oświadczenie, że nie został pozbawiony prawa wyborczego w swoim kraju. 
 

 

III. OPŁATY 

Nie pobiera się. 
 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
 
1. Rejestr wyborców prowadzi się na podstawie ewidencji ludności z uwzględnieniem decyzji 

wójta o dopisaniu do rejestru wyborców (część A). 
2. Rejestr wyborców (część B) obejmuje rejestr obywateli Unii Europejskiej stale 

zamieszkałych na terenie Gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych. 
3. Wydanie decyzji o wpisaniu lub skreśleniu z rejestru wyborców. 
 

 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wpisanie do rejestru wyborców w ciągu 3 dni od daty wniesienia wniosku. 
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VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gorzowie 
Wlkp. za pośrednictwem Wójt Gminy Santok w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Wyborcy, którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania: 
-  stale zamieszali, przebywający stale na obszarze gminy bez zameldowania na 
pobyt stały; 
-  nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy; 
-  stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres 
zameldowania na pobyt stały 

       
VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 15 (piętro), tel. (95) 7287524 
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Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

 

 

http://www.santok.pl/santok/procedury/wnioski/pro40.pdf

