
INFORMACJA O DOPISANIU DO SPISU WYBORCÓW
i POBIERANIU ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Na  dzień  25  maja  2014r. Prezydent  RP   zarządził   wybory  do  Parlamentu
Europejskiego, 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 20 maja 2014r. do spisu wyborców właściwego dla wskazanego miejsca zamieszkania lub
przebywania. (pobierz wniosek)

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
ze zmianami) wyborca niepełnosprawny na swój pisemny wniosek wniesiony do dnia 11 maja
2014r.  jest  dopisany  do  spisu  wyborców  w  wybranym  przez  siebie  obwodzie  głosowania
przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy Zdzieszowice.
(pobierz wniosek)

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. (pobierz wniosek)

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 23 maja 2014r.r. 
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 05 maja do 16 maja 2014r. 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(pobierz wniosek) 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

http://static.bip.zdzieszowice.pl/download/attachment/41005/wniosek_dopisanie_do_spisu_wyborcow.pdf
http://static.bip.zdzieszowice.pl/download/attachment/41001/wniosek_wydanie_zaswiadczenia_prawo_do_glosowania.pdf
http://static.bip.zdzieszowice.pl/download/attachment/41003/wniosek_dopisanie_do_spisu_wyborcow-wyborca_niepelnosprawny.pdf

