
SO - 12 Urząd Gminy 

Słupno Dopisywanie do spisu wyborców 

1. Załatw sprawę elektronicznie 

NIE 

 

2. Załączniki 

1) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - załącznik nr 1 

2) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Obywatela Unii Europejskiej (dotyczy obywateli UE 

figurujących w stałym rejestrze wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) - załącznik nr 2 

 

3. Sprawę załatwia 

Urząd Gminy  w Słupnie ul. Miszewska 8 a; 09-472 Słupno; Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 1; tel. 

024 267-95-70 

 

4. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 

1) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 

2) Dowód osobisty 

 

5. Opłaty 

Nie podlega opłacie 

 

6. Forma załatwienia 

Dopisanie do spisu wyborców 

 

7. Termin załatwienia 

Niezwłocznie 

 

8. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 

Brak 

 

9. Tryb odwoławczy 

Nie dotyczy. 

 

10. Podstawa prawna 

1) Art. 27, art. 28 i art.30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 

112 ze zm.) 

 

11. Informacje dodatkowe dla klienta 

Prawo dopisania się wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

wyborach do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowego przysługuje: 

a) Wyborcom przebywającym czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, 

wyborcom nigdzie niezamieszkałym, przebywającym na obszarze gminy- na wniosek wniesiony do 

urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów 

b) Żołnierzom pełniącym zasadniczą lub okresową służbę wojskową, oraz pełniącym służbę w 

charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, 

a także ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego 



zamieszkania, policjantom z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniącym służbę w systemie 

skoszarowanym- na wniosek wniesiony do urzędu między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów 

c) Wyborcom niepełnosprawnym na obszarze gminy właściwej na miejsce jego stałego zamieszkania- w 

wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale 

dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych- najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów 

(dotyczy także wyborów lokalnych). 

d) Wyborcy będącemu obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli jest wpisany do stałego rejestru wyborców 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
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