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Karta Usługi Data sporządzenia: 

 

 

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego 

 i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim 
 

 

 

Podstawa 

prawna 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011. Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21, 

poz.112 z późn.zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 27 lipca 2011r . 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) 

 

 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie  

ul. Ks. Czerwionki 39 

Telefon informacyjny: 077 461-11-40 w. 36 

E-mail informacyjny: rso@kolonowskie.pl  

Godziny pracy: poniedziałek od 7.00 do 16.00,  

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00,  

piątek od 7.00 do 14.00 

 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

 

Magdalena Stryczek 

 

 

Wymagane 

dokumenty 

1. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(oryginał do wglądu), 

2. wypełniony  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części 

A/B (wzór w załączeniu), 

3. pisemna deklaracja zawierająca informację niezbędne do 

wpisania do rejestru wyborców (wzór w załączeniu). 

 

Wysokość opłaty 

skarbowej 

 

brak 

 

Termin 

składania 

dokumentów 

 

na bieżąco  

 

Termin realizacji 

 

3 dni 

 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


 

Tryb  

odwoławczy 

 

 

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 11 

za pośrednictwem Burmistrza Kolonowskiego 

 

Uwagi 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Informacje 

dodatkowe 

Do rejestru wyborców w części A  mogą się dopisać na pisemny 

wniosek:  

1. wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania 

na pobyt stały,  

2. wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze 

gminy,  

3. wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym 

adresem, aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na 

obszarze tej gminy.  

 

Do rejestru wyborców w części B mogą się dopisać na pisemny 

wniosek obywatele Unii Europejskiej niebędących obywatelami 

polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy.  

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo głosowania w wyborach                     

do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  

w wyborach do rad gmin oraz wyborach burmistrza. 

 

 

Wzory  

wniosków 

 

 

 WNIOSEK O WPISANIE  DO  REJESTRU  WYBORCÓW, 

 DEKLARACJA  ZAWIERAJĄCA  INFORMACJE 

NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW, 

 

 

 

 

 


