INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
o zasadach wpisania się do rejestru wyborców obywateli polskich i cudzoziemców oraz udostępnienie rejestru

wyborców miasta Bielsk Podlaski
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o możliwości wpisania się obywateli polskich i cudzoziemców do rejestru
wyborców miasta Bielsk Podlaski oraz o zasadach udostępnienia tego rejestru:
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
2. 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 2011 r. Nr 158,
poz. 941)

WYMAGANE DOKUMENTY:
− Wypełniony "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców” w części A lub B (formularz dostępny w Referacie Spraw Obywatelskich
pok. nr 8 oraz niżej do pobrania).
− Wypełniona "Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców" (formularz deklaracji dostępny
w Referacie Spraw Obywatelskich pok. nr 8 oraz niżej do pobrania).
− Ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (obywatel RP - dowód osobisty, cudzoziemiec - paszport
lub dokument tożsamości). Kserokopię dokumentu należy dołączyć do wniosku.
OPŁATY:
Czynności nie podlegają opłacie.
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW - CZĘŚĆ „A” REJESTRU:
Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały, ale stale przebywający na terenie miasta Bielsk Podlaski bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca
stale zamieszkały na obszarze miasta pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze miasta - na własny wniosek
wniesiony pisemnie do Urzędu Miasta zostanie wpisany do rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski w obwodzie/okręgu właściwym dla wskazanego
miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok w godzinach pracy Urzędu (najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed
dniem głosowania, ale Burmistrz wydaje decyzję w terminie do 3 dni). Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW - CZĘŚĆ „B” REJESTRU:
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze miasta Bielsk Podlaski i uprawniony do
korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców w innej gminie – może zostać wpisany na
własny wniosek do rejestru wyborców w mieście Bielsk Podlaski. Do wniosku muszą być załączone:
- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (np. paszport);
- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW:
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta - w godzinach pracy Urzędu.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Spraw Obywatelskich ul. Kopernika 1, Ewidencja Ludności - parter pokój nr 8, tel. 85 731 81 24
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
w poniedziałki od 8:00 - 16:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:30 - 15:30
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wydaje Burmistrz w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w
Bielsku Podlaskim za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść
skargę w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Informacje dodatkowe
Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób zamieszkałych na stałe na terenie miasta Bielsk Podlaski, którzy nie są zameldowani na pobyt
stały. Decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców zostaje wydana po udowodnieniu, że osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do
wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem, tj.
dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe
zamieszkanie i umiejscowienie swego centrum życiowego w Bielsku Podlaskim można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub
zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o
wpisanie do rejestru wyborców, a będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w
zgłoszeniu meldunkowym terminem pobytu czasowego, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym zamieszkaniem.
Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie miasta Bielsk Podlaski może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.
Wymienione sprawy załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu określonych wyżej dokumentów.
WZORY: wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (lub skreślenie z rejestru wyborców), wniosek o udostępnienie rejestru wyborców, deklaracja
zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - w załączniku.
Informacje w sprawach rejestru wyborców można uzyskać w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój nr 8 albo pod nr telefonów:
85 731 81 24, 85 731 81 39 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

Bielsk Podlaski, 2014-04-07

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta
/-/ Jarosław Borowski

