UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, pokój nr 1, tel. (085) 730 57 94, Zastępca
Kierownika USC
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (druk dostępny w plikach do
pobrania).
2. Pisemna deklaracja.(druk dostępny w plikach do pobrania)
3. Dokument potwierdzający tożsamość.
UWAGI:
1.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na
pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

.

2.

Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na
pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć
wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.

3.

Osoby nigdzie nie zameldowane mogą zwracać się do urzędu gminy, w której
zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres,
pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.

4.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres
ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do
rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie
wniosek wraz ze wskazaniem adresu zameldowania na pobyt stały na obszarze
gminy.

5.

Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie
powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany
na pobyt stały lub w której został wpisany na własny wniosek, bez dodatkowych
czynności zainteresowanego.

6.

Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na
obszarze gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych
wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do
rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub
referendami.

7.

Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują w Białymstoku.

8.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem
przysięgłym na język polski. Dotyczy to również innych dokumentów
składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polskimi.

Opłaty
Czynność nie podlega opłacie.
Termin załatwienia:
Wnioski można składać osobiście cały rok.
Treść:
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów
do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania
spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym
przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje
obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw
wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego
rejestru wyborców.

