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Uaktualnione przez Andrzej Jefimow, 15/01/2020, Wysłane przez Ewa Mickiewicz, 18/03/2016

INSTRUKCJA KROK PO KROKU
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców.
2. Wypełniony druk złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego
w Augustowie ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
1. Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w
której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w
której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu
wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy,
najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca
nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie miasta
Augustowa. Dotyczy także wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu
przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze
gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, w której wyborca czasowo
przebywa musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście
przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej
osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą
złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.
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. Niedopuszczalne jest
natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem
odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.
4. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko
do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza
się wybory uzupełniające.
5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o
dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu
wyborców.
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Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.
2096).
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz.754 t.j.)
3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318).
4. 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, poz. 1086).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu
wyborców (Dz. U z 2015 poz. 5)

Wymagane załączniki do pobrania:
Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych
Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska
Telefon 087 643 80 51
Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl [1]
Inspektor Małgorzata Maciąg
Telefon 087 643 80 51
Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl [2]

ZAŁĄCZNIKI
wniosek odopisanie do spisu.doc [3]

POWIĄZANIA

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [4]
Wysłane przez Ewa Mickiewicz, 18/03/2016

Głosowanie korespondencyjne [5]
Wysłane przez Ewa Mickiewicz, 18/03/2016
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Wpisanie do rejestru wyborców [6]
Wysłane przez Ewa Mickiewicz, 18/03/2016

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach [7]
Wysłane przez Ewa Mickiewicz, 18/03/2016

POWRÓT [8]
Źródłowy URL: https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-iformularzy/dopisanie-do-spisu-wyborcow
Odnośniki
[1] mailto:katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl
[2] mailto:malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl
[3] https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/sprawy/wniosek_odopisanie_do_spisu.doc
[4] https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wydaniezaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania
[5] https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/glosowaniekorespondencyjne
[6] https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wpisanie-dorejestru-wyborcow
[7] https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/sporzadzenieaktu-pelnomocnictwa-do-glosowania-w
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