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Karta usług 
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY 

OSOBISTE 
Urząd Gminy Mszana Dolna 

DOPISANIE DO SPISU 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: 
Pokój Nr 29, I Piętro 
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 dopisanie do spisu wyborców, 
Ø Dowód osobisty. 

Informacje o opłatach Brak 

Obowiązujące terminy Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie 
obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na 
jego wniosek wniesiony do Urzędu Gminy najpóźniej w 10 dniu przed 
dniem wyborów. Dotyczy to również wyborców nigdzie 
niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy. 
Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. 
O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób niezwłocznie 
zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce ich 
stałego zamieszkiwania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały. 
Wyborca niepełnosprawny, na jego wniosek wniesiony do Urzędu 
Gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do 
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. 
Niniejsze zapisy w karcie nie dotyczą wyborów samorządowych. 
 

Podstawy prawne/ 
procedury 

Ustawa z dnia 01 kwietnia 2011 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. z 2011r. , Nr 94 poz. 550), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
01 kwietnia 2009r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu 
przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom 
członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  
(Dz. U. z 2009r.Nr 54, poz. 449). 
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