URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr OSO-03
REFERAT
NAZWA USŁUGI

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW
GM. KOZŁÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA Ewidencja Ludności pok. nr 4
SPRAWY
Agnieszka Jeżowska
Tel. (041) 3841048 wew. 32
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu
przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom
członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
(Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941),
 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i
Senatu RP (Dz.U. nr 46, poz. 499 z późn.zm)
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r.,
nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
 wniosek o wpisanie do rejestru wyborców OSO-W03 oraz pisemna
deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru
wyborców OSO-W03a.
 dowód osobisty – kserokopia
OPŁATY
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.
nr 225, poz.1635 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA
Decyzje wystawia się w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku
SPOSÓB ODWOŁANIA
Przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Miechowie za
pośrednictwem Wójta Gminy Kozłów w terminie 3 dni od dnia otrzymania
decyzji.
UWAGI
 wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Kozłów bez
zameldowania na pobyt stały mogą być wpisani na wniosek do
rejestru wyborców,
 wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać również
wyborcy nigdzie nie zamieszkali a przebywający na terenie gminy
Kozłów,
 decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców
wydaje Wójt Gminy Kozłów w terminie 3 dni od daty złożenia
wniosku,
 o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia
się właściwy Urząd ze względu na miejsce zameldowania na pobyt
stały wnioskodawcy w celu skreślenia go ze stałego rejestru
wyborców.

Sporządził:
Jeżowska Agnieszka

Sprawdził:
Kucharz Agnieszka

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

