
SO - 13 Urząd Gminy 

Słupno Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Słupno obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędących 

obywatelami polskimi 

1. Załatw sprawę elektronicznie 

Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny 

 

2. Załączniki 

1) Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

2) Deklaracja 

3) Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców 

 

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 wpisanie do rejestru wyborców 

2) Deklaracja 

3) Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy 

4) Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (oryginał)- do wglądu. 

 

5. Opłaty 

Nie podlega opłacie 

 

6. Forma załatwienia 

Decyzja o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru wyborców 

 

7. Termin załatwienia 

Trzy dni od dnia wniesienia wniosku 

 

8. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 

Brak 

 

9. Tryb odwoławczy 

Nie dotyczy 

 

10. Podstawa prawna 

1) Art. 18 §9 i §10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze 

zm.) 

2) § 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia 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 ) 

 

11. Informacje dodatkowe dla klienta 

1) Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców Gminy Słupno przysługuje: 



a) Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 

lat i stale zamieszkują na obszarze tej gminy, którzy nie są pozbawieni praw wyborczych w państwie 

członkowskim, którego są obywatelami 

b) Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie gminy i uprawnionych 

do korzystania z praw wyborczych w Rzeczpospolitej Polskiej. 

c) Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. 

d) Wyborca wpisany do części B rejestru wyborców zostaje skreślony z rejestru wyborców na jego 

pisemny wniosek 
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