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Nazwa karty usługi (sprawy): 

Wpisanie do rejestru wyborców 

 I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:  
 
1. Wniosek: „wniosek o wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców” 
2. Załączniki:  

 „pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców” 

 kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
3. Dokumenty do wglądu:  

 dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 
 
 II. Opłaty:  
Nie dotyczy.  
 
III. Termin załatwienia sprawy:  
Do 3 dni od dnia wniesienia wniosku. 
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:  
Przesłanie pocztą lub odbiór osobisty.  
 
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :  
Inspektor Ewa  Buśk – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
inspektor Grażyna Iwanowska -  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
 

 

VI. Tryb odwoławczy:  
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do 
właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sokołów 
Podlaski, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
VII. Działamy na podstawie prawa:  

 art. 18-20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) 

 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. Nr 158 poz. 941) 

 
VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:  
Wniosek (wraz z załącznikami) może być złożony: 

 pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21. 
 
 

http://www.sokolowpodl.pl/
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IX. Osoba do kontaktu:  
insp. Ewa Buśk, insp. Grażyna Iwanowska – tel. 25 781 75 42, 25 781 75 07;  
e-mail: e.busk@sokolowpodl.pl, g.iwanowska@sokolowpodl.pl 
 
X. Uwagi:  

 rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A obejmuje obywateli polskich, natomiast 
część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi, stale zamieszkałych na obszarze Miasta i uprawnionych do korzystania z praw 
wyborczych w RP, 

 wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie Miasta wpisany jest do rejestru wyborców 
z urzędu, 

 wyborca stale zamieszkały na terenie Miasta bez zameldowania na pobyt stały wpisywany jest do 
rejestru wyborców Miasta Sokołów Podlaski jeżeli złoży w tej sprawie pisemny wniosek w Urzędzie 
Miasta, 

 wyborca stale zamieszkały na terenie Miasta pod innym adresem niż adres jego zameldowania na 
pobyt stały  na terenie Miasta może być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego 
zamieszkania, jeżeli  złoży w tej sprawie pisemny wniosek w Urzędzie Miasta, 

 wpisanie do stałego rejestru wyborców Miasta Sokołów Podlaski powoduje skreślenie z rejestru 
wyborców w miejscu stałego zameldowania. 


