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Karta 
Usługi  

Nr 
USC/SO/4 

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW  

Podstawa prawna 

 
1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020, poz. 1319 z późn. 
zm).  
2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U.2021. Poz.735 ze zm.. 
3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2021.poz.1546.), 
4.  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. 
2017.1316 t.j.  
 

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  

Dopisanie do spisu wyborców 

Wymagane  
dokumenty  
.  
  

1. Wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców.  
2. Dowód osobisty.  

Wymagane 
formularze 
i miejsce ich 
udostępnienia 
 
 

1. Wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców.  
2. Dowód osobisty.  

Opłaty Nie podlega opłacie 

Termin załatwienia 
sprawy  

3 dni 
 

Tryb odwoławczy  
Do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, w terminie 3 dni od daty otrzymania odmownej 
decyzji, za pośrednictwem  Burmistrza Kolbuszowej 

Pozostałe 
Informacje 
 

Osoby niepełnosprawne wnioskujące o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania na terenie gminy swojego stałego zamieszkania, w którym znajduje 
się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – najpóźniej w 14 dniu 
przed dniem wyborów. Pozostali wyborcy – najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.  
Dopisanie do spisu wyborców nie jest możliwe w wyborach do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.  

 
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 

 


