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Karta 
Usługi  

Nr 
USC/SO/13 

 WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B 

Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1319 z 
późn. zm.), 

2. 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 2017 r.  poz. 1316). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. 
U.2017.1257 t.j. 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2018. Poz.1044.) 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat  Urzędu Stanu Cywilnego  i Spraw Obywatelskich  

Osoba właściwa 
do załatwienia 
sprawy 

1.Alicja Wrońska-Sitarz -  Z-ca Kier.  USC  
2.Halina Nowak -inspektor 
Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583 

Sposób 
załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji o wpisie wyborcy do rejestru wyborców 

Wymagane  
dokumenty  

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B 
- dowód osobisty / do wglądu/   
- Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi 

Wymagane 
formularze 
i miejsce ich 
udostępnienia 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - druk dostępny na stronie internetowej 
www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim 

Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej 

Termin 
załatwienia 
sprawy  

3 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów 

Tryb odwoławczy  
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w 
Kolbuszowej za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia decyzji 

Pozostałe 
Informacje 

Wyborcy którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania: 
- stale zamieszkali 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 ich zameldowania 
na pobyt stały 
- Prawo wybierania w Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach ma obywatel Unii Europejskiej 
niebędący obywatelem polskim który: 
- najpóźniej dniu glosowania kończy 18 lat 
- zgodnie z prawem stale zamieszkuje na terytorium RP 
- został ujęty w stałym rejestrze wyborców 
- nie został pozbawiony praw wyborczych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
którego jest obywatelem. 

 
Opracował: Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca  Kier.USC , 01.12.2021 
Sprawdził:  Ewa Gul-Czachor Kier.Ref. USC/SO,  01.12.2021 
Zatwierdził:  Ewa Gul-Czachor Kier.Ref. USC/SO , 01.12.2021 

http://www.kolbuszowa.pl/

