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godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek:   730 – 1530
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KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW 

Wpisanie do rejestru wyborców części A – obejmująca obywateli polskich

Komórka 
odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich 

Osoba właściwa              
do załatwienia sprawy:

1. Anna Górecka - Kuliś
2. Elżbieta Oziębała
3. Celina Paluch
4. Alicja Słowikowska
5. Justyna Tkacz

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
parter, pokój  nr 14 oraz II piętro, pokój 214

Telefon: (44) 685-44-86, (44) 685-45-30, (44) 685-44-88

Kto może wystąpić z 
wnioskiem/zainicjować 
sprawę: 

Wyborca - Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej:
 stale zamieszkały w Radomsku bez zameldowania na pobyt stały,
 nigdzie niezamieszkały, przebywający stale w Radomsku,
 zamieszkały  stale  w  Radomsku  pod  innym  adresem  aniżeli  adres  jego

zameldowania na pobyt stały w Radomsku.

Wymagane dokumenty  wypełniony i podpisany „Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców” 
 kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 do wglądu dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy
 wypełniona  i  podpisana  „Pisemna  deklaracja  zawierająca  informacje

niezbędne do dopisania do rejestru wyborców”, 
 dowody  potwierdzające stałe  zamieszkiwanie  pod wskazanym we  wniosku

adresem  (tytuł  prawny  do  lokalu,  umowę  najmu,  zameldowanie  na  pobyt
czasowy  w  lokalu,  zeznania  świadków,  zaświadczenie  o  zatrudnieniu  na
terenie  miasta  Radomska,  potwierdzenie  uczęszczania  dzieci  do  placówek
oświatowych,  rachunki  dot.  przedmiotowego  lokalu  wystawione  na  osobę
ubiegającą się  o  wpisanie  do  rejestru  wyborców –  typu rachunki  za prąd,
telefon,  itp.)  W  przypadku  gdy  dowodem  na  potwierdzenie  stałego
zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić
się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu,

 w celu weryfikacji, czy osoba składająca wniosek o wpisanie  do rejestru
wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania w Radomsku niezbędne
jest złożenie „Oświadczenia wyborcy”,

 fakultatywnie:  „Oświadczenie o zamieszkaniu złożone przez  właściciela
lokalu lub najemcy”,

 w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców w innej gminie, który
powrócił  do  stałego  miejsca  zameldowania  na  terenie  miasta  Radomsko:
„Oświadczenie o powrocie do miejsca stałego zameldowania”. 

Podstawa prawna:  Ustawa z  dn.  05.01.2001 r.  Kodeks  Wyborczy (Dz.  U.  z  2018r.,  poz.  754
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
27.07.2011 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1316) w sprawie rejestru wyborców oraz
trybu  przekazywania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  innym  państwom
członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. 

Formularze do 

pobrania:

 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A,
 Pisemna  deklaracja  zawierająca  informacje  niezbędne  do  dopisania  do

rejestru wyborców,



 Oświadczenie o zamieszkaniu złożone przez właściciela lokalu lub najemcy,
 Oświadczenie o powrocie do miejsca stałego zameldowania 
 Oświadczenie wyborcy

Druki można otrzymać w:
 Wydziale Spraw Obywatelskich (p. 14 i p. 214);
 na stronie internetowej Urzędu Miasta (https://bip.radomsko.pl/)

Opłaty: Bez opłat

Termin i sposób 
załatwienia sprawy 
w organie

Decyzje  o  wpisaniu  lub  odmowie  wpisania  osoby  do  rejestru  wyborców  wydaje
Prezydent Miasta Radomsko w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. 
W ciągu 3 dni rozpatrywana jest także reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze. 

Tryb odwoławczy: 1. Od decyzji  w sprawie  odmowy wpisania do rejestru  wyborców przysługuje
prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Radomsku. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomsko, w terminie 3 dni od dnia
doręczenia  decyzji.  Prezydenta  Miasta  Radomsko  może  też  niezwłocznie
zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

2. Każdy  może  wnieść  do  Prezydenta  Miasta  Radomsko  reklamację  na
nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie: 

 pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;
 wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;
 niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców;
 ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze

miasta Radomska. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

Informacje dodatkowe: 1. Prawo wybierania posiada:
a) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego:
 rady  gminy  -  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący

obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz
stale zamieszkuje na obszarze tej gminy,

 rady powiatu i sejmiku województwa - obywatel polski, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio,
tego powiatu  i województwa;

 w wyborach wójta w danej gminie - osoba mająca prawo wybierania do rady
tej gminy. 

b) osoba, która nie została:
 pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

 pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 
2. Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców,

sporządzonego na podstawie rejestru wyborców.
3. Wyborca zameldowany na pobyt stały ujmowany jest w rejestrze wyborców

z urzędu.
4. Wyborca może złożyć wniosek o wpisanie go do rejestru wyborców, w sytuacji

kiedy jest:
 stale zamieszkały w Radomsku bez zameldowania na pobyt stały,

 nigdzie niezamieszkały, przebywający stale w  Radomsku,

 zamieszkały  stale  w  Radomsku  pod  innym  adresem  aniżeli  adres  jego
zameldowania na pobyt stały w Radomsku.

5. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
6. Z rejestru wykreśla się wyborcę który:
 wymeldował się z pobytu stałego lub zmarł (z urzędu),

 został pozbawiony prawa wybierania,

 został wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców w innej miejscowości
(również wpisany do rejestru wyborców w Radomsku na swój wniosek pod
innym adresem)  –  ponowny wpis  do  rejestru  wyborców miasta  Radomsko
możliwy jest  po złożeniu „Oświadczenia o powrocie do miejsca stałego
zameldowania.”
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