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Karta usługi Nr 36 
WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY SKÓRZEC  NA WNIOSEK 

WYBORCY POSIADAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE  

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 
SPRAWY  

Urząd Stanu Cywilnego ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 
tel. (25)631-28-23 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 
ZAŁATWIANIA SPRAW 

Laura Potera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA 
SPRAWY 

Decyzja administracyjna 

WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,  
- Kserokopia dowodu osobistego, 
- Wypełniona deklaracja zawierająca niezbędne informacje  
   o wpisanie do rejestru wyborców. 

OPŁATY Wolne od opłaty 

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Do 3 dni  

TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Siedlcach. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skórzec w 
terminie 3 dni od doręczenia decyzji. 

INNE INFORMACJE - Wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Skórzec 
wpisany jest do rejestru wyborców z urzędu. 
- Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. 
- Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy bez 
zameldowania na pobyt stały wpisany jest do rejestru, jeżeli złoży 
w tej sprawie pisemny wniosek wraz ze wskazaniem adresu 
ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy 
- Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym 
adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na 
obszarze tej gminy może być wpisany do rejestru wyborców pod 
adresem stałego zamieszkania, jeżeli złoży w tej sprawie wniosek 
wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt 
stały na obszarze gminy. Przed wydaniem decyzji o wpisie do 
rejestru wyborców Wójt Gminy Skórzec jest zobowiązany 
sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru 
wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze 
danej gminy. 

FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 9  WEJŚCIE A  

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. 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).  

Opracowała:  Laura Potera 


