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Karta Informacyjna

OB-24
Nazwa usługi:

udostępnienie rejestru
wyborców lub spisu wyborców
Podstawa prawna:

I




ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy,
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 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.

Wymagane dokumenty:

II




wniosek o udostępnienie rejestru lub spisu wyborców (formularz OB–24.1),
dowód osobisty (do wglądu).

Miejsce składania dokumentów:
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VIII



Referat do Spraw Obywatelskich, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój
nr 1 - inspektor Agnieszka Adamczyk, tel.: 46 864 25 45,
email: sprawy.obyw@teresin.pl.

Opłaty:


nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


bez zbędnej zwłoki.

Sposób zakończenia postępowania:


udostępnienie rejestru wyborców lub spisu wyborców (do wglądu).

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Referat do Spraw Obywatelskich, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój
nr 1 - inspektor Agnieszka Adamczyk, tel.: 46 864 25 45,
email: sprawy.obyw@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:


reklamacja na nieprawidłowości w spisie lub rejestrze wyborców (pisemna lub ustna
do protokołu).

Dodatkowe informacje:


IX



rejestr wyborców lub spis wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek do wglądu
w Urzędzie Gminy,
udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy,
którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do
wniesienia ewentualnych reklamacji.

Uwagi:


X



wniosek niezgodny z wzorem załączonego formularza OB-24.1, zawierający informacje
określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Opracowała:
Agnieszka Adamczyk

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Grażyna Cierpis-Przysucha

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18.00),
czwartek, piątek:7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

