
Dopisanie do spisu wyborców: 

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym 

wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru 

wyborców na własny wniosek - przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru 

oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego 

pobytu, jeśli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, 

najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r. 

Wymagane dokumenty: 

 wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców (w załączeniu). 

 

Udostępnianie spisu wyborców: 

W okresie między 23 września 2019 r. a 7 października 2019 r. każdy wyborca może 

sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Wielichowie czy został w spisie wyborców uwzględniony. 

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane 

osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres 

zamieszkania. 

Udostępnienie spisu wyborców wymaga osobistego stawienia się wyborcy w Urzędzie. 

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 5. 

Wymagane dokumenty: 

 wypełniony wniosek o udostępnienie spisu wyborców (poniżej w załączeniu). 

 

 

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze 

spisu w miejscu pobytu stałego zamieszkania. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Uwaga! Wniosek wypełniać pismem drukowanym 

 

Do   

 Burmistrza Wielichowa 

 

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW 

Na podstawie art. 28 § 1 pkt 2 / 30 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 684 ze zm.) wnoszę o dopisanie mnie do spisu wyborców w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień               

13 października 2019 r. w obwodzie głosowania na obszarze gminy Wielichowo, w której 

czasowo przebywam pod adresem: 

Miejscowość:  
Kod pocztowy:  

Ulica:  

Numer domu:  Numer mieszkania:  

 

Dane wyborcy: 

1. Nr ewidencyjny  

PESEL: 
           

2. Imię (imiona):  

3. Nazwisko:   

4. Imię ojca:  

Obywatelstwo  

Numer dowodu osobistego, paszportu lub 

innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość 

 

 

5. Data urodzenia: 

(dd-mm-rrrr) 
  –   –     

 

 

6. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały: 

a) województwo, powiat, gmina:  

 

b) kod pocztowy, 
miejscowość:    –      

c) ulica:  

d) nr domu:  e) nr mieszkania:  

 

8. Telefon kontaktowy:  

 

Wielichowo, 
dnia 

   

   (podpis wyborcy) 

Podanie numeru telefonu nie jest  

informacją niezbędną ale ułatwi 

kontakt w przypadku konieczności 
złożenia dodatkowych wyjaśnień 


