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Nazwa usługi:

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA BIELSK PODLASKI

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 20 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z póź.
zm. Ost. zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 15)

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemną deklarację o obywatelstwie i
adresie stałego zamieszkania.
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości + ksero tego dokumentu.
Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy stale zameldowani na terenie gminy (miasta).
Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale przebywający na obszarze gminy
(miasta) bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie nie zameldowani.

OPŁATY:

nie pobiera się opłaty

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców Burmistrz Miasta wydaje w terminie
3 dni od wniesienia wniosku, zapewniając niezwłoczne jej doręczenie.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. M. Kopernika Nr 1
17-100 Bielsk Podlaski
parter, pokój nr 08
tel. 85 73 18 124
e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski wraz z deklaracją i kopią
dowodu tożsamości należy złożyć w pokoju nr 06 (Ewidencja Ludności) Urzędu Miasta (parter)
Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj:
- w poniedziałki - od 800 do 1600
- natomiast w dniach: od wtorku do piątku - od 730do 1530

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie
3 dni od daty doręczenia decyzji.
Od decyzji wpisania do rejestru wyborców – odwołanie nie przysługuje.
WNIOSEK DO POBRANIA:

druk dostępny w Ewidencji Ludności – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika Nr 1 (parter),
pokój nr 06
UWAGI:

Opracowała: Małgorzata Kolandryk-Sadowska
Sprawdziła: Iwona Wojtkowska
Zatwierdziła: Walentyna Jurczuk

