
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 23 czerwca 2020 r. 

Wymagane dokumenty: 

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

UWAGA!!! 

Osoby dopisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte 

w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. 

II tury wyborów). 

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego 

zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis 

wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą. 

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w 

celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem 

wyborów tj. do dnia 23 czerwca 2020 r. , pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w 

miejscu czasowego pobytu w Wielichowie. 

UWAGA!          

 Wyborcy stale zamieszkali za granicą, dopisani na swój wniosek do spisu wyborców 

w miejscu pobytu czasowego w kraju w pierwszym głosowaniu będą ujęci w tym spisie 

wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury 

wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po 

otrzymaniu z urzędu gminy, która sporządziła spis wyborców w miejscu pobytu czasowego 

zaświadczenia o prawie do głosowania.       

  Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie 

zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na 

swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio 

za granicą lub w kraju.         

 Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział w głosowaniu w 

dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej 

komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek 

przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych 

w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na 

podstawie polskiego dowodu osobistego.           

Załączniki: wniosek poniżej: 



Uwaga! Wniosek wypełniać pismem drukowanym 
 

Do   

 Burmistrza Wielichowa 

 

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW 

Na podstawie art. 28 § 1 pkt 2  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 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 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 



 


