
WPIS NA WNIOSEK DO REJESTRU WYBORCÓW 

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub 

przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest on wpisem jednorazowym  

(tak jak dopisanie do spisu wyborców). 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można składać przez cały rok, najpóźniej w ciągu 

ostatnich trzech dni pracy urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy urzędu. 

Można wpisać się do rejestru wyborców, jeżeli: 

• stale zamieszkuje się w Nowym Mieście Lubawskim, a nie jest się zameldowanym tu 

na pobyt stały; 

• przebywa się na stałe w Nowym Mieście Lubawskim, ale nigdzie się nie zamieszkuje 

(osoba bezdomna); 

•  mieszka się na stałe w Nowym Mieście Lubawskim, ale pod innym adresem niż jest 

się zameldowanym na pobyt stały; 

• jest się obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jest się 

obywatelem polskim i mieszka się na stałe w Nowym Mieście Lubawskim  

Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców! 

Osobę wpisywaną do rejestru wyborców na własny wniosek, wykreśla się jednocześnie z 

rejestru wyborców, w którym była wpisana wcześniej. 

Aby wpisać się do rejestru wyborców należy przygotować: 

• dowód osobisty lub paszport  (oryginał do wglądu oraz kserokopia); 

• wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – należy go pobrać, wydrukować i wypełnić 

(do pobrania poniżej) lub pobrać i wypełnić druk na miejscu w urzędzie. 

• deklarację z danymi - należy pobrać, wydrukować i wypełnić (do pobrania poniżej) 

lub pobrać i wypełnić druk na miejscu w urzędzie. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 

biuro nr 24 (parter) lub sekretariacie Urzędu Miejskiego. Wniosek można złożyć również za 

pośrednictwem Poczty lub przez Internet - jeśli posiada się Profil Zaufany na platformie 

ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. 

Opłaty 

Wpis do rejestru jest bezpłatny. 

Termin i sposób załatwienia 



Decyzja zostanie wydana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu 5 dni od 

złożenia wniosku. Można odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania 

wskazany we wniosku. 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27.07.2011 r. w 

sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską 

innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. 

Tryb odwoławczy 

W przypadku odmowy wpisania do rejestru wyborców - można złożyć skargę do właściwego 

miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem urzędu w ciągu 3 dni. 

 


