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Urząd Gminy Krasnystaw 
22 - 300  Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 

tel.: 82 576 37 53 fax: 82 576 30 46 
http://www.krasnystaw.ug.gov.pl e-mail: 

wojt@krasnystaw.ug.gov.pl 
KI. SO- 27 

Wersja nr 3 
z dnia 31.01.2018r. 

Karta informacyjna 

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  

I Podstawa prawna 
 

o Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity - Dz. U. z 
2017 r. poz. 15, z późn. zm.),  

o 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 
1316).  
 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 
 

o Referat Oświaty I Obsługi Interesantów 
Stanowisko ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych  
Pokój Nr 1 
e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl  
 

III Wymagane wnioski 
 

o Druki reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, F.SO-27.1, 
F.SO-27.2 

 
IV Wymagane załączniki 

 
o Brak 
 

V Dokumenty do wglądu 
 

o Dowód osobisty  
 

VI Termin załatwienia sprawy 
 

o 3 dni od daty złożenia wniosku 
 

VII Opłaty 
 

o Brak 
 

VIII Tryb odwołania 
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o Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnystaw. 

IX Uwagi 
 

o Wniosek można składać cały rok, 
o Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek.  
o Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a 

w szczególności w sprawie:  
- pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,  
- wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,  
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,  
- ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze 
Gminy Krasnystaw.  
 

o Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców wnosi się pisemnie 
lub ustnie do protokołu. 

Opracował 
 

Tomasz Szymański 

Sprawdziła 
 

Ewelina Janowczyk 

Zatwierdził 
 

Janusz Korczyński 

 

 

 


