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Wpisanie do rejestru wyborców  

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.  

w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym 

państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 1316) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 160 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650) 

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) 

II. Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. 

2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo  

i adres stałego zamieszkania na terenie gminy Opoczno. 

3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. 

4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu). 

5. Dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania pod wskazanym adresem. 

6. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców - dotyczy tylko obywateli państw UE. 

 

UWAGA:  

Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkiwania mogą być np. tytuł prawny do lokalu (akt 

własności, umowa najmu), rachunki za prąd, gaz dotyczące zamieszkiwanego lokalu, zaświadczenie 

o zatrudnieniu albo zeznania świadków. 

III. Termin i miejsce składania dokumentów 

Urząd Miejski w Opocznie, Biuro Obsługi Interesanta. 

IV. Termin i sposób załatwienia sprawy 



Termin odpowiedzi – 3 dni od daty złożenia wniosku. 

V. Opłaty 

Nie pobiera się opłat. 

VI. Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miejski w Opocznie, Zespół do spraw Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Budynek 

„C”, parter, pokój C1 

VII. Tryb odwoławczy 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Sadu Rejonowego w Opocznie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Opoczna  

w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. 

VIII. Sposób odebrania dokumentów 

Osobiście lub pisemnie. 

IX. Formularze wniosków i druki do pobrania 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

Deklaracja  

X. Uwagi i dodatkowe informacje 

• Osoby zameldowane na terenie gminy Opoczno na pobyt stały, ujęte są z urzędu w rejestrze 

wyborców pod adresem pobytu stałego. 

 

• Osoby zameldowane na terenie gminy Opoczno na pobyt czasowy oraz osoby stale 

zamieszkujące bez zameldowania na pobyt stały, nie są ujęte są w rejestrze wyborców gminy 

Opoczno. 

 

• Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  

na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

 

   

   

 
  

 
 


