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Podstawa prawna:

Miejsce załatwienia
sprawy:
Osoba załatwiająca
sprawę:
Wymagane
dokumenty:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez
Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej
danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941).
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1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo
i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.
3. Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
oraz oryginał do wglądu.
4. Wypełniony wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

Opłaty:

Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

Termin i sposób
załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie wpisania do rejestru wyborców i decyzji
w sprawie dot. złożonej reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze
wyborców następuje w terminie 3 dni od daty złożenia
wniosku/wniesienia reklamacji. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
można składać przez cały rok.

Tryb odwoławczy:

Dodatkowe
informacje:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru, decyzji nieuwzględnianiącej
reklamacji lub powodującej skreślenie z rejestru przysługuje prawo
wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek w terminie 3dni od dnia
doręczenia decyzji.
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
i część B. Część A obejmuje obywateli polskich. Część B obejmuje 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.
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, wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze
gminy, wyborcy zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż
zameldowania na pobyt stały mogą na własny wniosek dopisać się do
rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
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, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.
Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców gminy Lwówek przysługuje
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują
na obszarze gminy Lwówek. Wpisanie do rejestru wyborców następuje nie
później niż trzydziestego dnia po zarządzeniu wyborów, w których - na
podstawie i w zakresie określonym w ustawach - wnioskodawca zamierza
uczestniczyć.
Z rejestru wyborców w danej gminie skreśla się osoby, które zostały:
pozbawione praw publicznych, ubezwłasnowolnione, wpisane na własny
wniosek w innej gminie lub wymeldowane z terenu gminy.
Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny
wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy, w
rejestrze. Udostępnienie rejestru wyborców polega na okazaniu wydruku danych
wyborcy, którego dotyczy wniosek.
Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców,
a w szczególności w sprawie:
1) pominięcia wyborcy w rejestrze;
2) wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania;
3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;
4) ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
Wniosek oraz deklarację do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców -część
A/B oraz wniosek o udostępnienie rejestru wyborców można pobrać w Referacie
Formularze i wnioski Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – pokój nr 2 bądź skorzystać
z dołączonych załączników.
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