WYBORY SAMORZĄDOWE –
REJESTR WYBORCÓW

JEDNOSTKA PROWADZĄCA
Ewidencja Ludności 

WYMAGANE DOKUMENTY
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A
Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. Do wniosku należy dołączyć:
kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
pisemną deklarację, 
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek . Do wniosku muszą być załączone:
	kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

pisemną deklarację
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Czajków
Czajków 39
63-524 Czajków

parter-pok. Nr 1
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
pon - pt od 7:00 - 15:00
OPŁATY
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Wydanie decyzji poprzedza przeprowadzenie postępowania mającego na celu sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.), 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)
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

