
Karta Usług

Nazwa usługi: Dopisanie do spisu wyborców

Nazwa Wydziału: Wydział Spraw Obywatelskich

Numer pokoju: 202, II piętro

Godziny przyjmowania wniosków: 8:00-16:00

Numer telefonu: (71) 798 21 77 lub (71) 798 21 78

e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1319.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 5 ze zm. )

Wymagane dokumenty:

- wypełniony i podpisany wniosek o dopisanie do spisu wyborców 

- dowód osobisty lub paszport

- jeśli czynności będzie dokonywał pełnomocnik – pisemne 
pełnomocnictwo

Opłaty: czynność nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: dopisanie do spisu wyborców następuje 
niezwłocznie po złożeniu wniosku

Tryb odwoławczy: Na nieprawidłowości w spisie wyborców wnosi się 
reklamację do Burmistrza Miasta Oleśnicy. Reklamacja może być 
wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu. Na decyzję nie 
uwzględniającą reklamacji wnosi się skargę do sądu rejonowego 
właściwego ze względu na miejsce sporządzenia spisu, za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Oleśnicy w terminie 2 dni od jej 
doręczenia.

Pozostałe informacje:

Złożenie  wniosku  o  dopisanie  do  spisu  wyborców   można  dokonać
osobiście lub przez pełnomocnika, w urzędzie lub w formie dokumentu
elektronicznego.



Złożenie  wypełnionego  wniosku  w  postaci  papierowej  odbywa  się  w
drodze złożenia dokumentów osobiście w Urzędzie Miasta Oleśnicy  bądź
przez  osobę  działająca  w  imieniu  wnioskodawcy,  na  podstawie
udzielonego pisemnego pełnomocnictwa.

Wniosek  w  postaci  elektronicznej,  opatrzony  bezpiecznym  podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony najpóźniej w 5 dniu przed
dniem wyborów może być  dopisany  do spisu  wyborców w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
-  właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania,
-  w  której  czasowo  przebywa  (nie  dotyczy  wyborów  go  organów
stanowiących  jednostek  samorządu  terytorialnego,  wyborów  wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz referendum lokalnego.

W  przypadku  wniosku  elektronicznego,  zawierającego  adres  mailowy
wyborcy, wysłana zostanie informacja zwrotna o dopisaniu do spisu. 

Dopisanie do spisu wyborców uprawnia wyborcę do głosowania tylko w
tych wyborach, do których spis został sporządzony. 

 Jeśli  odbędzie się II tura wyborów – osoby, które złożyły wniosek od
dopisanie do spisu wyborców przed I turą będą ujęte w spisie wyborców
również  w  II  turze  głosowania.  Jeśli  miejsce  przebywania  w  II  turze
wyborów będzie inne niż to,  w którym wyborca został  ujęty w spisie
wyborców  -  aby  zagłosować  w innym miejscu  wyborca  musi  pobrać
zaświadczenie o prawie do głosowania. 

W przypadku złożenia wniosku o dopisanie  do spisu wyborców przez
pełnomocnika  w  formie  elektronicznej,  należy  załączyć  elektroniczny
dokument  pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP
lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).


