Uwaga! Wniosek wypełniać pismem drukowanym

Prezydent Wrocławia
za pośrednictwem
Wydziału Spraw Obywatelskich
COM 1 ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
COM 2 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
COM 4 al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław

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 póź. zm.) wnoszę o dopisanie mnie do spisu wyborców w wyborach
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w obwodzie
głosowania na obszarze gminy Wrocław, w której czasowo przebywam pod adresem:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

WROCŁAW

Ulica:
Numer domu:

Numer mieszkania:

Dane wyborcy:
1. Nr ewidencyjny
PESEL:
2. Imię (imiona):
3. Nazwisko:
4. Imię ojca:
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:

7. Telefon kontaktowy:

e) nr mieszkania:
Podanie numeru telefonu nie jest
informacją niezbędną ale ułatwi
kontakt w przypadku konieczności
złożenia dodatkowych wyjaśnień

Oświadczam, że wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na
10 maja 2020 r.:
• nie składałem(am) w innej gminie w Polsce ani u konsula za granicą,
•

złożyłem(am) wniosek w:..............................................................................................................................................

Oświadczam, że nie pobierałem(am) zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Wrocław, dnia
(podpis wyborcy)

VERTE 
.
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Pouczenie:
Dopisanie do spisu wyborców ma charakter jednorazowy, dotyczy tylko jednych
określonych i zarządzonych wyborów. To oznacza, że przed kolejnymi wyborami, po ich
zarządzeniu, wyborca przebywający poza miejscem stałego zamieszkania musi składać
nowy wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze
spisu w miejscu stałego zamieszkania i będzie mógł głosować tylko w obwodzie, w którym
został dopisany do spisu we Wrocławiu.
Podanie we wniosku nieistniejącego bądź niepoprawnego adresu czasowego przebywania we
Wrocławiu może spowodować, że złożony wniosek o dopisanie do spisu wyborców nie
zostanie zrealizowany.

.
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