
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepis ogólny

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób sporzàdzania spisu wyborców;

2) wzór spisu wyborców;

3) metody aktualizacji spisu wyborców;

4) sposób udost´pniania spisu wyborców;

5) wzór wniosku o udost´pnienie spisu wyborców;

6) wzory wykazu osób przebywajàcych w szpitalach,
zak∏adach pomocy spo∏ecznej, zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, w których utworzono obwo-
dy g∏osowania.

Rozdzia∏ 2

Sposób sporzàdzania spisu wyborców i jego wzór

§ 2. 1. Spis wyborców, o którym mowa w art. 33
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
zwanej dalej „ustawà”, sporzàdza si´ w urz´dzie gmi-
ny na podstawie sta∏ego rejestru wyborców w gminie,
obejmujàc w cz´Êci A spisu wyborców obywateli pol-
skich umieszczonych w cz´Êci A rejestru wyborców,
a w cz´Êci B spisu wyborców obywateli Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 6a ustawy, zwanych dalej
„obywatelami Unii Europejskiej” umieszczonych
w cz´Êci B rejestru wyborców nie póêniej ni˝ 30. dnia
po zarzàdzeniu wyborów.

2. W gminie, w której do rejestru wyborców nie
wpisano obywateli Unii Europejskiej, cz´Êci B spisu
wyborców nie sporzàdza si´.

3. Wzór cz´Êci A spisu wyborców stanowi za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

4. Wzór cz´Êci B spisu wyborców stanowi za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Spis wyborców sporzàdza si´ w dwóch eg-
zemplarzach pismem maszynowym lub w formie wy-
druku komputerowego, nie póêniej ni˝ 14. dnia przed
dniem wyborów.

2. W przypadku sporzàdzenia spisu w formie wy-
druku komputerowego mo˝na przyjàç uk∏ad formula-
rzy odmienny od okreÊlonego we wzorach, o których
mowa w § 2 ust. 3 i 4, pod warunkiem zamieszczenia
wszystkich danych przewidzianych w tych wzorach. 

3. Formularz spisu wyborców sporzàdzany pi-
smem maszynowym zapisuje si´ dwustronnie. 

§ 4. 1. Spis wyborców w gminie majàcej status
miasta sporzàdza si´ wed∏ug ulic wymienionych w po-
rzàdku alfabetycznym, w obr´bie ulicy — wed∏ug ko-
lejnych numerów domów, a w obr´bie domów — we-
d∏ug kolejnych numerów mieszkaƒ.

2. Spis wyborców w gminie innej ni˝ okreÊlona
w ust. 1 sporzàdza si´ wed∏ug poszczególnych miej-
scowoÊci, wymienionych w porzàdku alfabetycznym,
w obr´bie miejscowoÊci — wed∏ug kolejnych nume-
rów domów i mieszkaƒ; je˝eli w miejscowoÊci sà ulice
— tak˝e wed∏ug ulic wymienionych w porzàdku alfa-
betycznym oraz kolejnych numerów domów i miesz-
kaƒ.

3. Spis wyborców w gminach, o których mowa
w ust. 1 i 2, sporzàdza si´ z uwzgl´dnieniem podzia∏u
gminy na okr´gi wyborcze utworzone dla wyboru ra-
dy tej gminy, oddzielnie dla ka˝dego obwodu g∏oso-
wania.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do cz´Êci A i B spi-
su wyborców.

§ 5. 1. Spis wyborców dla obwodu g∏osowania
utworzonego w szpitalu, zak∏adzie pomocy spo∏ecz-
nej, zak∏adzie karnym i areszcie Êledczym, zwanych
dalej „jednostkà”, sporzàdza si´ w kolejnoÊci alfabe-
tycznej nazwisk wyborców, na podstawie wykazu
osób, które b´dà przebywaç w tej jednostce w dniu
wyborów.

2. Wykaz osób, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza
si´ odr´bnie dla obywateli polskich i obywateli Unii
Europejskiej, b´dàcych wyborcami, którzy stale za-
mieszkujà lub przebywajà w jednostce, zameldowa-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 paêdziernika 2006 r.

w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.



nych na obszarze gminy na pobyt sta∏y lub niezamel-
dowanych na obszarze gminy na pobyt sta∏y, lecz wpi-
sanych do rejestru wyborców w gminie na w∏asny
wniosek.

3. Wykaz osób sporzàdza kierownik jednostki i do-
r´cza do urz´du gminy, na terenie której po∏o˝ona jest
jednostka, nie póêniej ni˝ na 16 dni przed dniem wy-
borów.

4. Kierownik jednostki powiadamia osoby obj´te
wykazem, ˝e zostanà skreÊlone ze spisu wyborców
w miejscu sta∏ego zamieszkania na obszarze gminy
i b´dà mog∏y g∏osowaç w wyborach wy∏àcznie w ob-
wodzie g∏osowania utworzonym w jednostce.

5. W razie koniecznoÊci dopisania do spisu wybor-
ców osób, o których mowa w ust. 2, przyby∏ych do
jednostki po sporzàdzeniu wykazu osób, kierownik
jednostki dor´cza do urz´du gminy dodatkowy wykaz
z nazwiskami tych osób, nie póêniej ni˝ na 2 dni przed
dniem wyborów, stosujàc wzory wykazu, o których
mowa w ust. 7. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku koniecznoÊci skreÊlenia ze spisu wyborców
osób, które po sporzàdzeniu wykazu osób opuÊci∏y
jednostk´, z tym ˝e kierownik jednostki dor´cza wykaz
do urz´du gminy nie póêniej ni˝ na 2 dni przed dniem
wyborów.

7. Wzory wykazu osób przebywajàcych w jednost-
ce w dniu wyborów, o których mowa w ust. 2, stano-
wià odpowiednio za∏àczniki nr 3 i 4 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Aktualizowanie spisu wyborców

§ 6. 1. Spis wyborców po jego sporzàdzeniu jest
aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczà-
cemu obwodowej komisji wyborczej, przez wpisanie
wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców
lub przez skreÊlenie wyborcy ze spisu wyborców.

2. Aktualizacji podlega cz´Êç A i B spisu wybor-
ców.

3. Przepisy § 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. 1. Na dodatkowym formularzu spisu wybor-
ców, o którym mowa w § 6 ust. 1, odr´bnym dla cz´-
Êci A lub B, wpisuje si´ osoby, które:

1) zosta∏y wpisane do rejestru wyborców po sporzà-
dzeniu spisu wyborców;

2) zosta∏y pomini´te w rejestrze wyborców lub w spi-
sie wyborców, je˝eli reklamacja w sprawie ich wpi-
sania zosta∏a uwzgl´dniona przez wójta lub burmi-
strza (prezydenta miasta) albo przez w∏aÊciwy sàd
rejonowy;

3) przyby∏y do jednostki i zosta∏y obj´te dodatkowym
wykazem, o którym mowa w § 5 ust. 5;

4) zosta∏y pomini´te w spisie w wyniku oczywistego
b∏´du.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy obywatela Unii
Europejskiej, który po raz pierwszy zosta∏ wpisany do
rejestru wyborców w Rzeczypospolitej Polskiej póêniej
ni˝ 30. dnia po zarzàdzeniu wyborów.

3. Dopisania osób, o których mowa w ust. 1, doko-
nuje si´ na obu egzemplarzach spisu wyborców.

4. W przypadku wpisania wyborcy do spisu wybor-
ców na dodatkowym formularzu spisu, odpowiednim
dla cz´Êci A lub B, w rubryce „Uwagi” zamieszcza si´
adnotacj´ okreÊlajàcà przyczyn´ wpisania do spisu.
Stosownie do okolicznoÊci wpisuje si´: „wpis do reje-
stru”, „reklamacja”, „wykaz”, „b∏àd”.

§ 8. 1. Ze spisu wyborców, odpowiednio w cz´Êci
A lub B, skreÊla si´ osoby, które:

1) zosta∏y skreÊlone z rejestru wyborców na podsta-
wie zmian wynikajàcych z przepisów o aktach sta-
nu cywilnego i ewidencji ludnoÊci;

2) na podstawie decyzji wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta) albo na podstawie postanowienia
w∏aÊciwego sàdu rejonowego zosta∏y skreÊlone
z rejestru wyborców lub ze spisu wyborców w wy-
niku wniesionej reklamacji;

3) nie majà prawa wybierania w rozumieniu art. 5
ust. 2 i art. 6a ust. 3 ustawy, po otrzymaniu zawia-
domienia w∏aÊciwego sàdu, Trybuna∏u Stanu lub
organu paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej;

4) zosta∏y umieszczone w spisie wyborców na obsza-
rze gminy w jednostce, o której mowa w § 5 ust. 1;

5) zosta∏y umieszczone w spisie w wyniku oczywiste-
go b∏´du.

2. SkreÊlenia osób, o których mowa w ust. 1, doko-
nuje si´ na obu egzemplarzach spisu wyborców.

3. W przypadku skreÊlenia osoby ze spisu wybor-
ców w rubryce „Uwagi”, w cz´Êci A lub B spisu wy-
borców, zamieszcza si´ adnotacj´ okreÊlajàcà przyczy-
n´ skreÊlenia. Stosownie do okolicznoÊci wpisuje si´:
„skreÊlenie z rejestru wyborców”, „reklamacja”,
„orzeczenie sàdu lub Trybuna∏u Stanu”, „§ 5 ust. 4 i 6
rozporzàdzenia”. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 9. Przepisy § 5 ust. 5 i 6 oraz § 6—8 stosuje si´
odpowiednio w okresie pomi´dzy pierwszym g∏oso-
waniem a ponownym g∏osowaniem w wyborach wój-
ta, burmistrza i prezydenta miasta, je˝eli ich wyboru
nie dokonano w pierwszym g∏osowaniu.
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Rozdzia∏ 4

Sposób udost´pniania spisu wyborców

§ 10. 1. Spis wyborców jest udost´pniany do wglà-
du w urz´dzie gminy, w miejscu i czasie podanym do
wiadomoÊci publicznej przez wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta) niezw∏ocznie po sporzàdzeniu
spisu.

2. Udost´pnianie spisu wyborców nast´puje na pi-
semny wniosek zainteresowanego, zawierajàcy dane
umo˝liwiajàce ustalenie to˝samoÊci wyborcy w spisie.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stano-
wi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 11. Udost´pnianie do wglàdu spisu wyborców
polega na udzieleniu informacji potwierdzajàcej, i˝
osoba wskazana we wniosku jest uj´ta lub nie figuru-
je w spisie (w tym równie˝ z powodu skreÊlenia ze spi-

su) albo ˝e dane wpisane we wniosku ró˝nià si´ od
danych osoby wpisanej do spisu. Na ˝àdanie wnio-
skodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na
piÊmie.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wybo-
rów do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz sposobu jego sporzàdzania, aktualizacji
i udost´pniania (Dz. U. Nr 134, poz. 1136). 

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 19 paêdziernika 2006 r. (poz. 1417)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5


