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Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z
2018 r., poz. 754 ze zm.)
- 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, z 2018 r., poz. 2209).
Wymagane
dokumenty:

Opłaty:
Miejsce złożenia
dokumentów:
Godziny pracy:
Miejsce załatwienia
sprawy:
Kontakt:

Termin załatwienia
sprawy:
Tryb odwoławczy:

Inne informacje:

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B;
- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona,
nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
- dokument tożsamości: dowód osobisty, lub paszport (do wglądu).
Brak
Stanowisko Ewidencji Ludności – biuro nr 12 (I piętro budynku)
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500
Stanowisko Ewidencji Ludności – biuro nr 12 (I piętro budynku)
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,
tel. +48(67) 2871004 wewn. 40, 2871812, fax +48(67) 2871080
email: ewidencja@gminawysoka.pl
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców
wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w terminie 5 dni od dnia
wniesienia wniosku.
Od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w
Chodzieży. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i
Gminy Wysoka w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd
rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3
dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje
środek prawny.
W każdej gminie (i mieście mającym status gminy) prowadzony jest
stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na
obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców
uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania
spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.
Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo
wybieralności.

Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.
Część A rejestru obejmuje obywateli polskich wpisanych:
- z urzędu (wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt
stały);
- na wniosek (osoby zamieszkałe lub przebywające na obszarze
gminy bez zameldowania na pobyt stały – wpisane na podstawie
decyzji Burmistrza Miasta i Gminy).
Część B rejestru obejmuje, wpisanych na własny wniosek,
obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi,
stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do
korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby zameldowane na pobyt stały ujęte są w rejestrze wyborców z
urzędu (pod warunkiem, że wcześniej nie wpisały się na wniosek w
innej gminie).
Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze
wyborców.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na
pobyt stały w tej gminie oraz nigdzie niezamieszkali przebywający
stale na obszarze gminy zostaną wpisani do rejestru wyborców
tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie
gminy, w której stale zamieszkują.
Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców można składać przez cały
rok. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
Wyborca wpisany w gminie do rejestru wyborców na własny
wniosek, jest skreślany – z urzędu – z rejestru wyborców w miejscu
zameldowania na pobyt stały, jeżeli zameldowanie to dotyczy innej
gminy. W związku z tym, w wypadku powrotu i stałego
zamieszkania pod adresem zameldowania na pobyt stały, wyborca
powinien ten fakt zgłosić urzędowi gminy, który zameldował go na
pobyt stały. Zgłoszenie to spowoduje ponowne wpisanie wyborcy
do rejestru wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.
Każde stałe zamieszkanie wyborcy pod nowym adresem bez
zameldowania na pobyt stały, aby został on ujęty w rejestrze
wyborców, wymaga ponownego złożenia wniosku o wpisanie do
rejestru wyborców pod nowym adresem. Zameldowanie na pobyt
stały pod nowym adresem uwzględniane jest w rejestrze wyborców
z urzędu, bez potrzeby składania wniosku.
Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców może
być ustalenie, iż osoba faktycznie stale nie zamieszkuje (lub nie
przebywa) na obszarze gminy. Stałe zamieszkanie oceniane jest w
świetle art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Ocena ta jest zatem oceną
faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w
miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe
i inne danej osoby.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka.
Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w
szczególności w sprawie:
- pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
- wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa
wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru
wyborców,
- ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje
stale na obszarze gminy.

