
 

K A R T A    U S Ł U G I 
Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 

www.sokolowpodl.pl 
tel. 25 781 75 00 / fax 25 781 75 10 

 
Nazwa karty usługi (sprawy): 

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 

 

 I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:  

 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 
2. Dokumenty do wglądu: 

 dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 
 
 II. Opłaty:  
Nie dotyczy. 
 
III. Termin załatwienia sprawy:  
Niezwłocznie. 
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:  
Odbiór osobisty lub przez upoważnioną pisemnie osobę  (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) 
i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy oraz dane osoby upoważnionej. W przypadku gdy upoważnienie 
dotyczy wyborcy – obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim wskazuje się w nim jego 
imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości). 
 
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :  
inspektor Ewa  Buśk – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
inspektor Grażyna Iwanowska -  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
 

 

VI. Tryb odwoławczy:  
Nie dotyczy. 
 
VII. Działamy na podstawie prawa:  

 art. 32 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 
spisu wyborców  (Dz.U. Nr 158 poz. 942) 

 art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, 
poz. 1635 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 

http://www.sokolowpodl.pl/


   

 

Opracował/a: 
 Ewa Buśk 

Zaopiniował/a: 
Mieczysław Sobieszczak 

OS.0143.51.2012 Ważne od: 01.08.202 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Bogusław Karakula 

 

VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:  

 Wniosek  może być  złożony w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. Wolności 21, Pocztą 
Polską, za pomocą faxu lub  przez skrzynkę podawczą Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (e-PUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl. 

  Wniosek poświadczony bezpiecznym podpisem elektronicznym może być też złożony pocztą 
elektroniczną na adres um@sokolowpodl.pl. 

 
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:  

 wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swój wniosek 
zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, 

 zaświadczenie wydaje urząd gminy/miasta w którym wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. 

 nie można otrzymać zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta/burmistrza/prezydenta miasta, 
 

http://epuap.gov.pl/
mailto:e.busk@sokolowpodl.pl

