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1. Zakres świadczonej usługi
Wpisanie do rejestru wyborców

2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy
Wyborca stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały (bezdomny) ale stale przebywający na terenie gminy bez
zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego
zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie
umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można
składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. Do wniosku
należy dołączyć:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony ,
na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o
ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek Do wniosku muszą być załączone:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy
Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Załaczniki:
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców SO-08-01
Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców – SO-08-02

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Możliwe jest przesłanie wniosku w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.
Po wybraniu linku do formularza, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto
użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata. Następnie
należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.
Bezpośredni link do usługi na ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/wpisaniewyborcy-do-rejestru-wyborcow

4. Opłaty
Brak

5. Miejsce złożenia dokumentów
1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:
Urząd Gminy Gniezno,
62-200 Gniezno,
al. Reymonta 9-11
2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:
Sekretariat Urzędu Gminy Gniezno,
al. Reymonta 9-11, piętro (w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.00)
3) Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11 parter, pok. 5
62-200 Gniezno
(61) 424-57-60(w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.00)
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6. Osoby do kontaktu
1. Karolina Moszczyńska

- al. Reymonta 9-11, parter, pokój nr 5, tel: 61 424 57 60

7. Sposób i termin załatwienia
Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców Olsztyna, wydawana w ciągu 3 dni od dnia wniesienia
wniosku.

8. Tryb odwoławczy
Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. Na stwierdzone
nieprawidłowości w danych osobowych przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Wójta gminy Gniezno. Wójt
obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzje w sprawie.
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba
skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Wójta
Gminy Gniezno do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

9. Podstawa prawna
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego
miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Gniezno, w terminie 3 dni od daty
doręczenia decyzji.
Wnioskowania o wpisanie do rejestru wyborców - art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2017.15
j.t.)
Sposobu załatwienia sprawy – art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U.2016.23 j.t.) w związku z art. 20 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2017.15 j.t.)

10. Uwagi
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani w gminie Gniezno na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców
z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkali w gminie Gniezno bez zameldowania na pobyt stały, Wyborcy nigdzie niezamieszkali,
przebywający stale w gminie Gniezno, oraz Wyborcy stale zamieszkali w gminie Gniezno pod innym adresem aniżeli adres
ich zameldowania na pobyt stały w gminie Gniezno mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego
zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy Gniezno wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w części I
niniejszej karty usługi oraz uprawdopodobnią swoje stałe zamieszkanie pod wskazanym przez siebie adresem.
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