
 

 

 

Podstawa Prawna: 
Ustawa z dn. 05.01.2001 r. Kodeks Wyborczy. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 27.07.2011 r.             

w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym 

państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. 

 

I. Wymagane dokumenty 

 
Wyborca- Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz obywatel państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej nie będący obywatelem polskim: 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B - SO.K14.F1 

Załączniki do wniosku: 

 Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru 

wyborców  -SO.K14.F2 

 

II. Opłaty 

 
Nie pobiera się. 

 

III. Termin załatwienia sprawy 

 
Decyzje o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców  wydaje Burmistrz 

Gminy Miasta Płońsk w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. 

W ciągu 3 dni rozpatrywana jest także reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze. 

 

 

IV. Jednostka odpowiedzialna 

 
Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39 (wejście od 1-go Maja), 09-100 Płońsk 

pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00 

Przyjęcie dokumentów: 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej (parter budynku) 

Tel. 03 662 26 91, 023 662 27 25 

e-mail: umplonsk@bip.org.pl 

Załatwienie sprawy: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej tel. 023 663 13 30 
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V. Tryb odwoławczy 

 
Skarga na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców / decyzję nieuwzględniającą 

reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnosi się do Sądu Rejonowego w Płońsku              

w terminie 3-ch dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Płońsk. 

 

VI. Uwagi 
 

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców danej gminy mogą składać osoby stałe 

zamieszkałe na terenie gminy, bez zameldowania w niej na pobyt stały. 

Pozostałe osoby, zameldowane na stałe w danej gminy wpisywane są do rejestru z urzędu. 

 

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym 

przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Można być ujętym tylko w jednym 

rejestrze wyborców. Wyborca ujęty w rejestrze wyborców ma możliwość brania udziału                 

w wyborach: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, Parlamentu 

Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także referendum 

konstytucyjnym, ogólnokrajowym oraz lokalnym. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy 

na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Wyborców stale zamieszkałych 

na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałych na obszarze gminy 

pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie nie zamieszkałych, 

stale przebywających na obszarze gminy, jak również zameldowanych na pobyt czasowy, 

wpisuje się do rejestru wyborców w tej gminie na ich wniosek. Wyborców - obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskim wpisuje się do rejestru wyborców w gminie, 

na obszarze której stale zamieszkują, na ich wniosek. 
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