
REJESTR WYBORCÓW

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

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.

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. 

Wymagane dokumenty

– wypełniony i podpisany wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców;
– pisemną deklarację,  w której  wnioskodawca podaje  swoje obywatelstwo i  adres

stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
– ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Wydział Spraw Obywatelskich                
ul. Poznańska 25  
II piętro pok. 208
telefon  61 65 12 304

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz w terminie 3 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Przed wydaniem decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz obowiązany jest sprawdzić,
czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego
zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
Zgodnie z art.5 pkt 9 Kodeksu wyborczego  przez pojęcie stałe zamieszkanie należy
rozumieć  zamieszkanie  w  określonej  miejscowości  pod  oznaczonym  adresem
z zamiarem stałego pobytu.
Za  miejsce  stałe  uznaje  się  miejsce,  w  którym  koncentrują  się  podstawowe  funkcje
życiowe.
Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz poprzez przedłożenie np. aktu notarialnego, umowy najmu lokalu, oświadczenie



właściciela,  sołtysa  lub  najemcy  lokalu  oraz  innych  dokumentów  potwierdzających
zamieszkanie (umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

Uwaga

Wpisanie wyborcy na wniosek do rejestru wyborców Miasta i Gminy Swarzędz powoduje
skreślenie  wyborcy  z  rejestru  wyborców w gminie/mieście  jego  stałego  zameldowania
na pobyt stały.
Jeśli wyborca wpisany na wniosek do rejestru wyborców Miasta i Gminy Swarzędz dokona
zameldowania na pobyt stały na terenie innej gminy zostanie ujęty w rejestrze wyborców
z urzędu w nowym miejscu zameldowania na pobyt stały.


