
K A R T A   I N F O R M A C Y J N A 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

URZĄD GMINY 
Nowe Miasto 
Lubawskie 

 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: Referat administracyjny – stanowisko ds. obywatelskich 

Tryb odwoławczy:  Skarga za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie                                       
do Sądu rejonowego w Iławie  

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 
Bank Spółdzielczy Oddział w Brodnicy 79 9484 1121 2001 6053 0002 

NIP:877-10-45-915 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze 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 ze zm.)  

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 wniosek zawierający nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer 

ewidencyjny PESEL (w załączeniu)  
 kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy  
 pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w załączeniu) 
 
II. OPŁATY: 
Brak  
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Do 3 dni 
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Referat administracyjny – stanowisko ds. obywatelskich 
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Sądu Rejonowego w Iławie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe 
Miasto Lubawskie w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.  
 
 
VI. UWAGI:  
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału                              
w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału                                
w referendum. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, 
którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. 
Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli 
polskich. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących 
obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania                 



z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy będący obywatelami polskimi, 
zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. 
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani                   
są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Każdy 
może wnieść do Wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w 
sprawie: 

 pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców; 

 wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;  

 niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru; 

 ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.  
Reklamację wnosi się pisemnie bądź ustnie do protokołu. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć 
reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.  
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 na parterze budynku Urzędu Gminy Nowe   
Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie lub pod numerem telefonu 056 47 26 326. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


