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Dopisanie do spisu 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 2017r. 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 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318,  

z 2017 r. poz. 850) 

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu 

osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1086) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu 

wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5)  

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

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

II. Wymagane dokumenty 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

 

UWAGA: Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących 

jednostki samorządu terytorialnego, wyjątek stanowią osoby ujęte w rejestrze wyborców które mogą 

dopisać się do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania w ramach tego samego okręgu 

wyborczego właściwego dla ich stałego zamieszkania. 

III. Termin i miejsce składania dokumentów 

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

„C”, parter, pokój C1. 

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Datą złożenia wniosku jest data 

wpływu tego wniosku do urzędu gminy (nie data jego nadania). 



IV. Termin i sposób załatwienia sprawy 

Niezwłocznie 

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 

Brak. 

VIII. Sposób odebrania dokumentów 

  

IX. Formularze wniosków i druki do pobrania 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 

X. Uwagi i dodatkowe informacje 

 

• Wyborcy przebywający w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, 

zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną wpisani do spisów wyborców 

sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli 

głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce 

o umieszczeniu ich w spisie wyborców. 

 

• Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie 

elektronicznej  

- o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP  

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

 

  

  

 
 

 
 


