INFORMACJA O DOPISANIU DO SPISU WYBORCÓW
i POBIERANIU ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Na dzień 9 października 2011r. Prezydent RP zarządził wybory do Sejmu i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym Burmistrz Zdzieszowic informuje mieszkańców
o następujących uprawnieniach:

WPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112
ze zmianami) wyborca nigdzie nie zamieszkały a przebywający na obszarze gminy
Zdzieszowice oraz wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy Zdzieszowice w okresie
obejmującym dzień wyborów jest dopisywany na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy
do dnia 04 października 2011r. do spisu wyborców właściwego dla wskazanego miejsca
zamieszkania lub przebywania (przejdź do wniosku).
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców można składać w Urzędzie Miejskim
w Zdzieszowicach Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr A-104 (I piętro) w godzinach
od 7:30 do 15:30.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112, ze zmianami) wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na
wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do
głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. (przejdź do wniosku)
Wniosek można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach Biuro Dowodów Osobistych - pokój Nr A-104
lub drogą elektroniczną na adres:
um@zdzieszowice.pl
w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 07 października 2011r.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo
przez upoważnioną pisemnie osobę.

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112, ze zmianami) w dniach od 19 września do 30 września 2011r. każdy wyborca może
sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie
uwzględniony.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy
(przejdź do wniosku) i polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta
w spisie lub w spisie nie figuruje, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby
wpisanej do spisu wyborców.
Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
Wniosek można składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach - pokój Nr A-101
(I piętro) - Biuro Ewidencji Ludności w godzinach od 7:30 do 15:30

Zdzieszowice, dnia

(nazwisko imiona wnioskodawcy)
Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 - 330 Zdzieszowice
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112 ze zmianami) wnoszę o dopisanie mnie do spisu wyborców w Gminie Zdzieszowice
w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011r.
w obwodzie głosowania Nr
w miejscowości
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Data urodzenia
5. Nr ewidencyjny PESEL
6. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały:
a) nazwa gminy (miasta dzielnicy)
b) miejscowość
c) ulica
d) nr domu
e) nr lokalu

(podpis)

,
(miejscowość)

(data)

(nazwisko imiona wnioskodawcy)

(adres wnioskodawcy)
Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 - 330 Zdzieszowice
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112 ze zmianami) proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu
9 października 2011 r w obwodzie głosowania miejsca pobytu w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Nr ewidencyjny PESEL
5. Adres zamieszkania:
a) gmina (miasto, dzielnica)
b) miejscowość
c) ulica
d) nr domu
e) nr mieszkania

(podpis)

Zdzieszowice, dnia

(nazwisko imiona wnioskodawcy)

(adres wnioskodawcy)
Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 - 330 Zdzieszowice
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112 ze zmianami) wnoszę o potwierdzenie, czy figuruję w spisie wyborców.
1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. Adres zamieszkania:
a) gmina (miasto, dzielnica)
b) miejscowość
c) ulica
d) nr domu
e) nr mieszkania

(podpis wnioskodawcy)
Wy j a ś n i e n i e :
Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie
nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie
wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych
o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale
na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy).

