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PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRU
WYBORCÓW
Referat Ewidencji Ludności i dowodów osobistych – podinspektor
samodzielnego stanowiska pracy ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych pok. Nr 10 Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim ul. Stary Rynek
1 tel. 3823958, e-mail; um@kamienpomorski.pl godz. pracy :poniedziałek –
piątek 7.30 do 15.30
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2002 r ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z
2001 Nr 45 poz. 499 z późniejszymi zmianami/
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r Ordynacja Wyborcza do Parlamentu
Europejskiego
Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca
2004 r .w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazania prze
Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej
danych zawartych w tym rejestrze /Dz. U. z 2004 Nr 42 poz.288

Wpisanie do rejestru wyborców.
Dla obywateli polskich:
- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców z podaniem nazwiska,
imion imienia ojca, daty urodzenia, numeru ewidencyjnego /PESEL/
i adresu zamieszkania.
Dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej:
- Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość
- Pisemna deklaracja wnioskodawcy, w której podaje:
1/. Swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2/ Nazwa okręgu wyborczego lub miejscowości w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest umieszczony w rejestrze
wyborców.
3. Oświadczenie o zamiarze korzystania z czynnego prawa
wyborczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Oświadczenie, że w państwie swojego pochodzenia nie został
pozbawiony czynnego prawa wyborczego
Nie podlega opłatom.
Bezzwłocznie.
Odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od
wydania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
W urzędzie Miejskim jest prowadzony stały rejestr wyborców obejmujący
osoby stałe zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo
wybierania.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na
pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborca nie będący obywatelem polskim, ale kraju członkowskiego Unii
Europejskiej, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony do
korzystania z praw wyborczych ma prawo zostać wpisany do rejestru
wyborców – część B, na wniosek złożony nie później niż 30dnia po
zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt

stały wpisywani SA do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny
wniosek
Sporządził
Ostatnia aktualizacja
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