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Karta usług 
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY 

OSOBISTE 
Urząd Gminy Mszana Dolna 

 
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 

Wersja 4 

Kategoria spraw Ewidencja ludności, dowody osobiste 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Bogumiła Chalcarz 
 I Pietro pok. Nr 29 
Tel: 18 3310009 wew.128 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
I Piętro, pok. Nr 29  
tel: 183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl 
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

Wymagane 
dokumenty 

Ø Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z 
załącznikiem określającym obywatelstwo i miejsce zamieszkania oraz 
kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.   

Informacje o opłatach Brak 

Obowiązujące terminy 3 dni od złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca 
może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Mszana Dolna do 
właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

Dodatkowe informacje 
Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Wójt Gminy 
Mszana Dolna jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca 
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego 
zamieszkania na danym obszarze. 

Podstawy prawne/ 
procedury 

Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 
późn. zm.), Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. 
z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr 21, poz.112 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 2011r. Nr 
158, poz. 941 ). 

Wymagane załączniki Ø Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z 
załącznikiem: pisemną deklaracją zawierającą informacje niezbędne 
do wpisania do rejestru wyborców. 

Ø Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tylko obywateli 
państw UE. 
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