
Wpisanie do rejestru wyborców

Chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, a nie masz w nim meldunku? Złóż wniosek o
wpisanie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić – przez internet lub w urzędzie.

Do rejestru wyborców wpisany zostajesz na stałe.

Jeśli chcesz zmienić miejsce głosowania tylko na najbliższe wybory – złóż wniosek o dopisanie do spisu
wyborców.

Uwaga!

Wysłanie  wniosku  nie  oznacza  automatycznego  wpisania  do  rejestru  wyborców.  Wniosek  trafi  do
urzędnika, który go rozpatrzy. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować,
czy mieszkasz tam gdzie deklarujesz.

Pamiętaj, że decyzja urzędnika może być odmowna. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Masz na to 3 dni
od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie
postanowienia.  Weź pod uwagę te terminy,  wysyłając  wniosek.  Od postanowienia  sądu nie  możesz  się
odwołać.

W urzędzie.

Kto może złożyć:
Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

• mieszka na stałe w innej gminie niż ta, w której jest zameldowany albo nigdzie nie jest 
zameldowany, ale stale przebywa na terenie danej gminy, 

• może głosować, czyli: 
• ma co najmniej 18 lat, 
• ma prawa wyborcze. 

Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

• głosować w wyborach (prawo czynne), 
• startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne). 

Jeśli  masz  skończone  18  lat  i  masz  polskie  obywatelstwo–masz  czynne  prawo  wyborcze.
Wyjątek stanowią osoby, które:

• sąd pozbawił praw wyborczych, 
• są ubezwłasnowolnione. 

Co musisz przygotować

• wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją i załącznikami – otwórz plik w nowym
oknie – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie, 

• dokument tożsamości oraz jego kopię – na przykład dowód osobisty lub paszport. 

Urzędnik może poprosić cię o pokazanie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że mieszkasz w tej
gminie. Takim dokumentem jest na przykład: umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd na którym są
twoje dane, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz.

https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#


Jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:

– przedstawić  akt  własności  –  jeśli  jest  to  lokal  spółdzielczy  własnościowy  lub  gdy  lokal  nie  ma
założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postępowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;

– jeśli  lokal  ma  założoną  księgę  wieczystą  to  wystarczy,  że  poinformujesz  urzędnika,  że  jesteś
właścicielem  lokalu.  Jeśli  podasz  numer  księgi  wieczystej  znacznie  ułatwi  to  urzędnikowi
wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych. 

UWAGA:

Wójt Gminy Jastrzębia przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o
wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Gminy Jastrzębia.

Co musisz zrobić

1. Wypełnij wniosek i deklarację. 
2. Złóż dokumenty w urzędzie gminy, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Ważne:

Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.

Opłaty
Usługa jest bezpłatna. 

Ile będziesz czekać

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 5 dni od złożenia
wniosku.

Urzędnik  może  odmówić  wpisania  cię  do  rejestru  wyborców –  jeśli  uzna,  że  nie  mieszkasz  tam,  gdzie
deklarujesz.  Dostaniesz  wtedy  pisemną  odmowę.  W  takiej  sytuacji  możesz  złożyć  skargę.  Napisz  ją
samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3
dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie
postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684

Przez Internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego
(eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. 
Urzędnik nie wpisze cię do rejestru wyborców automatycznie.  Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój
wniosek. Zrobi  to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam,
gdzie deklarujesz. 
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