
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób sporzàdzania oraz wzór spisu wyborców,

2) metody aktualizacji spisu wyborców,

3) sposób udost´pniania spisu wyborców i wzór
wniosku o jego udost´pnienie,

4) wzór wykazu osób przebywajàcych w szpitalach,
zak∏adach opieki spo∏ecznej, zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, w których utworzono obwo-
dy g∏osowania,

5) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub wpisaniu wy-
borcy do spisu wyborców w innym obwodzie g∏o-
sowania,

6) wzór zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania oraz
sposób jego wydawania.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

2) numerze domu — nale˝y przez to rozumieç numer,
którym oznacza si´ dom (budynek) zgodnie z prze-
pisami o numeracji nieruchomoÊci.

Rozdzia∏ 2

Sposób sporzàdzania spisu wyborców i jego wzór

§ 3. Spis wyborców sporzàdza si´ w urz´dzie gmi-
ny na podstawie sta∏ego rejestru wyborców w gminie.

§ 4. 1. Spis wyborców sporzàdza si´ w 2 egzempla-
rzach.

2. Formularz spisu wyborców zapisuje si´ dwu-
stronnie.

3. Wzór spisu wyborców stanowi za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Spis wyborców sporzàdza si´ pismem ma-
szynowym lub w formie wydruku komputerowego.

2. W przypadku sporzàdzania spisu w formie wy-
druku komputerowego:

1) mo˝na przyjàç uk∏ad formularza odmienny od okre-
Êlonego we wzorze, o którym mowa w § 4 ust. 3,
pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych
przewidzianych w tym wzorze,

2) nie stosuje si´ warunku okreÊlonego w § 4 ust. 2.

§ 6. 1. Spis wyborców w gminie majàcej status mia-
sta oraz w gminach warszawskich sporzàdza si´ we-
d∏ug ulic wymienionych w porzàdku alfabetycznym,
w obr´bie ulic — wed∏ug kolejnych numerów domów,
a w obr´bie domów — wed∏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,
a 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 alfabe-
tycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkaƒ.

§ 7. 1. Spis wyborców dla obwodu utworzonego
w szpitalu, zak∏adzie opieki spo∏ecznej, zak∏adzie kar-
nym lub areszcie Êledczym, a tak˝e w oddzia∏ach ze-
wn´trznych tych zak∏adów lub aresztów, sporzàdza si´
w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk wyborców, na pod-
stawie wykazu osób, którzy b´dà przebywaç w tym za-
k∏adzie w dniu wyborów.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza dy-
rektor jednostki, w której utworzono obwód g∏osowa-
nia, i dor´cza w∏aÊciwemu miejscowo ze wzgl´du na
siedzib´ jednostki urz´dowi gminy nie póêniej ni˝ na 10
dni przed dniem wyborów.

3. Dyrektor jednostki, w której utworzono obwód
g∏osowania, powiadamia osoby obj´te wykazem, ˝e
zostanà skreÊlone ze spisu wyborców w miejscu sta∏e-
go zamieszkania i b´dà mog∏y g∏osowaç w wyborach
wy∏àcznie w obwodzie g∏osowania utworzonym w za-
k∏adzie, a w innym obwodzie g∏osowania — po uprzed-
nim uzyskaniu zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania
z urz´du gminy, na której terenie po∏o˝ony jest zak∏ad.

4. W razie koniecznoÊci dopisania do spisu wybor-
ców, o którym mowa w ust. 1, osób przyby∏ych do jed-
nostki, w której utworzono obwód g∏osowania, po spo-
rzàdzeniu wykazu, ale nie póêniej ni˝ na dwa dni przed
dniem wyborów, dyrektor tej jednostki niezw∏ocznie
dor´cza w∏aÊciwemu urz´dowi gminy dodatkowy wy-
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kaz tych wyborców. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

5. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4,
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Spis wyborców, o którym mowa w § 6, spo-
rzàdza si´ najpóêniej w 14 dniu przed dniem wyborów.

2. Spis wyborców, o którym mowa w § 7 ust. 1, spo-
rzàdza si´ najpóêniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Rozdzia∏ 3

Aktualizowanie spisu wyborców

§ 9. 1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia
przekazania go przewodniczàcym w∏aÊciwych obwo-
dowych komisji wyborczych, przez wpisanie wyborcy
na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skre-
Êlenie ze spisu wyborców — odpowiednio do okolicz-
noÊci.

2. Przepis § 5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. 1. Po sporzàdzeniu spisu wyborców, na dodat-
kowym formularzu spisu wyborców wpisuje si´ osoby,
które:

1) zosta∏y wpisane do rejestru wyborców w trybie
art. 12 ust. 2—4 lub art. 14 ust. 2 ustawy,

2) z∏o˝y∏y wniosek o dopisanie do spisu wyborców na
podstawie art. 18 ust. 1 ustawy,

3) z∏o˝y∏y wniosek o dopisanie do spisu wyborców na
podstawie art. 19 ust. 1 lub 2 ustawy,

4) z∏o˝y∏y wniosek o dopisanie do spisu wyborców na
podstawie art. 21 ust. 1 lub 2 ustawy,

5) przyby∏y do szpitala, zak∏adu pomocy spo∏ecznej,
zak∏adu karnego albo aresztu Êledczego lub oddzia-
∏u zewn´trznego zak∏adu karnego lub aresztu Êled-
czego,

6) 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) lub w∏aÊciwy sàd rejono-
wy,

7) zosta∏y pomini´te w spisie wyborców w wyniku
oczywistej omy∏ki.

2. W przypadku wpisania wyborcy na dodatkowym
formularzu spisu wyborców, w rubryce „Uwagi” za-
mieszcza si´ adnotacj´ okreÊlajàcà przyczyn´ wpisa-
nia. Stosownie do okolicznoÊci wpisuje si´ „wpis do
rejestru wyborców”, „art. 18 ust. 1”, „art. 19 ust. 1”,
„art. 19 ust. 2”, „art. 21 ust. 1”, „art. 21 ust. 2”, „przy-
bycie do zak∏adu”, „reklamacja”, „omy∏ka”.

3. Dodatkowy formularz spisu, o którym mowa
w ust. 1, sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach.

§ 11. 1. O wpisaniu osób, o których mowa w § 10
ust. 1 pkt 3—5, do spisu wyborców lub dopisaniu na
dodatkowym formularzu spisu wyborców zawiadamia
si´ urzàd gminy w∏aÊciwy odpowiednio ze wzgl´du na
miejsce sta∏ego zamieszkania tych osób lub miejsce
ostatniego ich zameldowania na pobyt sta∏y.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 12. 1. Ze spisu wyborców skreÊla si´ osoby:

1) które zosta∏y skreÊlone z rejestru wyborców
w zwiàzku ze zmianami dokonanymi w trybie prze-
pisów o aktach stanu cywilnego lub ewidencji lud-
noÊci,

2) wobec których wójt lub burmistrz (prezydent mia-
sta) wyda∏ decyzj´, albo w∏aÊciwy sàd rejonowy —
postanowienie, o skreÊleniu z rejestru wyborców
lub ze spisu wyborców w wyniku reklamacji,

3) które zosta∏y umieszczone w spisie wyborców
w wyniku oczywistej omy∏ki,

4) które nie majà prawa wybierania w rozumieniu
art. 7 ustawy — po otrzymaniu zawiadomienia w∏a-
Êciwego sàdu albo Trybuna∏u Stanu w trybie okre-
Êlonym odr´bnymi przepisami,

5) w odniesieniu do których otrzymano urz´dowe za-
wiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców lub
o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie
g∏osowania,

6) które, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy, wpisano
w spisie wyborców w innym obwodzie g∏osowa-
nia,

7) którym wydano zaÊwiadczenie o prawie do g∏oso-
wania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku skreÊlenia wyborcy ze spisu wybor-
ców, w rubryce „Uwagi” zamieszcza si´ adnotacj´
okreÊlajàcà przyczyn´ skreÊlenia. Stosownie do oko-
licznoÊci wpisuje si´ „skreÊlenie z rejestru wyborców”,
„reklamacja”, „omy∏ka”, „zawiadomienie — art. 7”,
„art. 18 ust. 1”, „zawiadomienie — § 11” lub „zaÊwiad-
czenie”.

3. SkreÊleƒ, o których mowa w ust. 1, dokonuje si´
na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
dodatkowego formularza spisu wyborców, o którym
mowa w § 10.

Rozdzia∏ 4

Udost´pnianie spisu wyborców

§ 13. 1. Spis wyborców jest udost´pniany w urz´-
dzie gminy, w miejscu i czasie podanym do wiadomo-
Êci wyborców przez wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta) niezw∏ocznie po sporzàdzeniu spisu wybor-
ców.



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

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 14. Udost´pnianie spisu wyborców do wglàdu
nast´puje poprzez udzielenie informacji potwierdzajà-
cej, i˝ osoba wskazana we wniosku jest uj´ta w spisie
wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym równie˝
z powodu skreÊlenia ze spisu), albo ˝e dane wpisane
we wniosku ró˝nià si´ w pewnym zakresie od danych
osoby wpisanej do spisu wyborców. Na ˝àdanie wnio-
skodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na
piÊmie.

Rozdzia∏ 5

Sposób wydawania oraz wzór zaÊwiadczenia 
o prawie do g∏osowania

§ 15. 1. Na ̋ àdanie wyborcy zmieniajàcego miejsce
pobytu przed dniem wyborów urzàd gminy, który spo-
rzàdzi∏ spis wyborców, wydaje zaÊwiadczenie o prawie
do g∏osowania.

2. Przed sporzàdzeniem spisu wyborców zaÊwiad-
czenie, o którym mowa w ust. 1, urzàd gminy wydaje
na podstawie rejestru wyborców. Wyborcy, który
otrzyma∏ takie zaÊwiadczenie, nie umieszcza si´ w spi-
sie wyborców.

3. Wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 16. ZaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania, o któ-
rym mowa w § 15, wyborca odbiera za pokwitowaniem
osobiÊcie albo przez upowa˝nionà pisemnie osob´, je-
˝eli w upowa˝nieniu wskazano numer PESEL wyborcy.

§ 17. ZaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania urzàd
gminy wydaje do chwili przekazania spisu wyborców
przewodniczàcemu w∏aÊciwej obwodowej komisji wy-
borczej.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. (poz. 922)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR SPISU WYBORCÓW

Obwód g∏osowania nr ........................

w ...........................................................
(nazwa miejscowoÊci)

gmina ...................................
Piecz´ç nag∏ówkowa organu

sporzàdzajàcego spis
SPIS WYBORCÓW

.........................................................
(podpis, z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska s∏u˝bowego)

Lp. Nazwisko
i imiona

Imi´
ojca

Data
urodze-
nia (rok,
miesiàc,
dzieƒ)

Nr
ewiden-

cyjny
PESEL

Adres zamieszkania Potwier-
dzenie przez

wyborc´
otrzymania
kart(y) do

g∏osowania

Uwagi
miejscowoÊç ulica nr

domu

nr
miesz-
kania
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJÑCYCH W SZPITALACH, ZAK¸ADACH OPIEKI SPO¸ECZNEJ, 
ZAK¸ADACH KARNYCH I ARESZTACH ÂLEDCZYCH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY G¸OSOWANIA

Piecz´ç nag∏ówkowa szpitala/zak∏adu opieki spo∏ecznej/
zak∏adu karnego/aresztu Êledczego

WYKAZ OSÓB

przebywajàcych w ...........................................................................................................................................................
(nazwa i adres zak∏adu)

które nale˝y*) ...................................................................................................................................................................

w obwodzie g∏osowania nr ......................... w ...............................................................................................................
(nazwa gminy)

Lp. Nazwisko i
imiona

Imi´
ojca

Data
urodzenia

(rok,
miesiàc,
dzieƒ)

Nr
ewiden-

cyjny
PESEL

Adres sta∏ego zamieszkania 
(wed∏ug wpisu do rejestru wyborców)

miejscowoÊç ulica nr domu nr 
mieszkania

.........................................................
(podpis, z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska s∏u˝bowego)
——————————
*) Stosownie do okolicznoÊci wpisuje si´: „wpisaç do spisu wyborców”, „dopisaç na dodatkowym formularzu spisu

wyborców”, „skreÊliç ze spisu wyborców”.

Za∏àcznik nr 3

WZÓR ZAWIADOMIENIA 
O DOPISANIU LUB WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE G¸OSOWANIA

Piecz´ç nag∏ówkowa organu
sporzàdzajàcego spis

.................................., dnia ............................

Do ..................................................................

w ....................................................................

Zawiadamia si´, ˝e ..........................................................................................................................................................
(nazwisko i imiona)

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL)

wpisany(a) do rejestru wyborców/spisu wyborców*) w Waszej gminie/mieÊcie pod adresem ...............................

...........................................................................................................................................................................................
(miejscowoÊç, ulica, nr domu, nr mieszkania)

zosta∏(a) wpisany(a) do spisu wyborców w miejscowoÊci ..........................................................................................

gmina .......................................................... woj. ...............................................................
Powy˝sze przekazuj´ w celu skreÊlenia wyborcy ze spisu wyborców sporzàdzonego dla wyborów do Sejmu i do
Senatu.

..................................................................
(podpis, z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska s∏u˝bowego)
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.



Za∏àcznik nr 4

WZÓR WNIOSKU O UDOST¢PNIENIE SPISU WYBORCÓW

................................................, dnia ..............................

................................................................
(nazwisko i imiona wnioskodawcy)

Wójt Gminy/Burmistrz/Prezydent Miasta*
................................................................

(adres wnioskodawcy)

................................................................ ........................................................................

WNIOSEK O UDOST¢PNIENIE SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) prosz´ o potwierdzenie,
czy w spisie wyborców figuruje Pani/Pan

...........................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imi´ — imiona)

...........................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

...........................................................................................................................................................................................
(ewentualnie inne dane)

.............................................................
(podpis wnioskodawcy)

WyjaÊnienie:
Ka˝dy mo˝e wnieÊç do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamacj´ na nieprawid∏owoÊci w spisie wyborców, a w
szczególnoÊci w sprawie: pomini´cia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
niew∏aÊciwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, uj´cia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na
obszarze gminy. Reklamacj´ wnosi si´ pisemnie lub ustnie do protoko∏u (art. 28 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej).

——————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 lipca 2001 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrze˝ynie od strony làdu.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243,
z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1321) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Granic´ portu morskiego w Mrze˝ynie od stro-
ny làdu ustala si´, jak nast´puje:

Poczynajàc od punktu granicznego nr 138/432, po-
∏o˝onego na zewn´trznej kraw´dzi g∏ówki falochronu
wschodniego u wejÊcia do portu, granica portu biegnie
na po∏udniowy wschód, zewn´trznà (wschodnià) kra-
w´dzià tego falochronu, przez punkty graniczne
nr 139/433, 140/434, 43, 141/435, 142/436, 143/437,
144/438, 145/439, 146/440, do punktu granicznego
nr 150 po∏o˝onego na linii brzegu Morza Ba∏tyckiego.

Od punktu granicznego nr 150 granica portu jest
identyczna z granicà pasa technicznego wybrze˝a mor-
skiego, biegnie kraw´dzià muru oporowego falochro-
nu, przez punkty graniczne nr 147/441, 148/442,
149/443, do punktu granicznego nr 843 po∏o˝onego

14 m na pó∏noc od koƒca muru oporowego. W punkcie
granicznym nr 843 granica skr´ca pod kàtem prostym
na pó∏nocny wschód i biegnie 5,80 m do punktu gra-
nicznego nr 842. Nast´pnie granica portu, nadal iden-
tyczna z granicà pasa technicznego wybrze˝a, skr´ca
na po∏udniowy wschód i linià w przybli˝eniu równole-
g∏à do nabrze˝a portowego, przez punkt graniczny
nr 841, dochodzi do punktu granicznego nr 36.

Od punktu granicznego nr 36 granica portu, nadal
identyczna z granicà pasa technicznego wybrze˝a,
skr´ca w ogólnym kierunku wschodnim i biegnie przez
punkt graniczny nr 37, le˝àcy na naro˝niku nietrwa∏ego
ogrodzenia placu gospodarczego Obchodu Ochrony
Wybrze˝a i dalej, wzd∏u˝ ogrodzenia, przez punkt gra-
niczny nr 38 do punktu nr 39, w którym skr´ca na po∏u-
dnie, i do∏em skarpy, przez punkty graniczne nr 40, 41,
42, dochodzi do punktu granicznego nr 305/212, b´dà-
cego jednoczeÊnie punktem granicznym ulicy Mary-
narskiej.

Z punktu granicznego nr 305/212 granica biegnie
wzd∏u˝ granicy ulicy Marynarskiej — na po∏udnie, do
punktu granicznego nr 34 i dalej na zachód, pó∏nocnà
granicà ulicy Marynarskiej, do punktu granicznego

Za∏àcznik nr 5

WZÓR ZAÂWIADCZENIA O PRAWIE DO G¸OSOWANIA

Piecz´ç nag∏ówkowa urz´du gminy ......................................., dnia ...............................

ZAÂWIADCZENIE O PRAWIE DO G¸OSOWANIA Nr ........................

Niniejsze zaÊwiadczenie uprawnia ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ — imiona i nazwisko, imi´ ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania)

do g∏osowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach do Sejmu i do Senatu w dniu ........................................
(podaç dat´)

....................................................................
(podpis, z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska s∏u˝bowego)


