Karta informacyjna nr ORP - 15
Udostępnienie rejestru wyborców

Data aktualizacji
01.06.2019
Wersja z dnia
01.04.2019 r.
Strona 1 /1

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym
Urząd Miejski
państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. 2017,
w Żmigrodzie
poz. 1316 ).
Wymagane dokumenty
 wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,

 dokument tożsamości (do wglądu).
Jednostka odpowiedzialna
Referat Organizacyjno-Prawny - I piętro pokój nr 10, telefon 71 385-30-57 wewn. 10.
Opłaty
Brak opłat.
Termin i sposób załatwienia
Bezzwłocznie.
Uwagi:
Rejestru wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy (art. 18 § 12
Kodeksu wyborczego).
Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy
wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o której mowa
w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego (§ 12 ust. 2 rozporządzenia 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). Udostępnienie rejestru wyborców obejmuje nie tylko udostępnienie danych osoby
składającej
wniosek,
lecz
także
każdego
innego
wyborcy
objętego
rejestrem.
W związku z tym osoba zainteresowana udostępnieniem rejestru wyborców podaje we wniosku dane
osoby, której wniosek dotyczy, a udostępnienie rejestru wyborców polega na sprawdzeniu zgodności
danych wyborcy wskazanych we wniosku z danymi w rejestrze wyborców i przedłożeniu
wnioskodawcy wydruku danych wyborcy, w którym wskazuje się czy poszukiwany wyborca jest ujęty
w rejestrze wyborców Gminy Żmigród pod wskazanym we wniosku adresem albo, że w nim nie
figuruje.
Tryb odwoławczy:
Każdy może wnieść do Burmistrza Gminy Żmigród reklamację na nieprawidłowości w rejestrze
wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby,
która nie ma prawa wybierania, wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
ujęciu w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze Wrocławia. Reklamację wnosi się
pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).
Załączniki:
 wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
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