WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW W MIEJSCU STAŁEGO ZAMIESZKANIA
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo
wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B
dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy
i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.
Zgodnie z art. 5 pkt 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie
w
określonej
miejscowości
pod
oznaczonym
adresem
z
zamiarem
stałego
pobytu.
Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się
ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione,
że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem (art.20 § 2 Kodeksu wyborczego).
Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania w Lidzbarku Warmińskim
poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu
złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę,
dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu czy innych oświadczeń
z instytucji/organizacji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja.
3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

UWAGI:
1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani
do rejestru wyborców z urzędu.
2. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani
do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.
3. Osoby nigdzie niezameldowane mogą zwracać się do urzędu gminy, w której zamieszkują, o wpisanie do
rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.
4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt
stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli
złożą w tej sprawie wniosek wraz ze wskazaniem adresu zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
5. Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z
rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały lub w której został wpisany na własny wniosek,
bez dodatkowych czynności zainteresowanego.
6. Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z praw wyborczych
we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie
do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami
7. Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje obywatelom państw członkowskich
Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują w Lidzbarku Warmińskim.
8. Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polski.
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców wydaje się w terminie 5 dni
od dnia złożenia wniosku.
Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.
Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
ul. A.Świętochowskiego 14
pokój nr 4 (parter)
telefon 89 767 8525, 89 767 8526

