L.lLr

:,iIill l.tltill(A

flE FA<5U :4226952..32

.l;f1

tE

V

i..

AL5

Ae"3t

tTR.

'g'

'l" r: :'

*,;

warszawa, dnia ,z{f llvi*tnia 2o l s r.
URZAD CMiNY BIALA

PANS'}'WOWA
KOMIS,}A WVBO[TCZA

Datar,''Lr\1r:i

zf (-)w-603- t 93/15

Apel Faistworvej Komisji Wyborczej do Wyborcdw

I'ansfwowa Konrisja Wyborcza intitrrrLrje, 2e najpriiniej do dnia 2i) kwic{nia
2015 r. (ponierlzialek) gminy urusztl sporzqdzid spisy wyboruow dla rvybor6w lrezydenta
Rzcczypospolitc.i Polskicj. ktrire bgdq uktualizowrrne do czssrr ich przekazoniu obwodowyn

koraisjom wyborezynt.

Pornigtizy ?{i kwictnia a 4 rnnjn 2i}15 n. ka*r}y x'yborcn raroie sprawdzii
w u)'zQdzie gminy, w kt6rej spis wyhorc6rry zortal sporz4dzony, czy zostR& w spisie
tuwzglgdniorry.

Wirit (bunnistrz.

prezydenr triasta) powiadamia r.l'yborc6w,

nvyczajowo przyjtly, r-r sporzqclzeniu spisri wyfoo1o61y oraz

o mieiscu i

rv

sposob

czasic .jcgo

udostQprr ian io.

Udostgpnienie spisu rvyborcriw rlo wgl4du nastgpuje na pisemny wniosek
wyborcy (rvzdr w zai4czcniu). Folega ono na udzielcniu ioformacji, i',e osobo wskaz$na
we wnioskn jest ujgta w spisie *yboncilw lub nie liguruje rv spisie, w t!'m fowniez
z porvodLr

{?islliei

skrcilcnir ze spisu. Blbo 7e dane wpistlne we wrliosku r62nir1 si9 od dzurych osoby
do spisrr wyborc(iw. Na z4daDie wniosko{lawcy udzielona inlbrmlcja iesr
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Pa/rsfwowa Komis.ia Wylrol.cz* z,wrl!{s sig z spelcn! tNo wyborc6w, aby
korzystnli z ustrlworvego upr*wnienin, o ktdn-vm rnowtl w art. 36 g 1 Kodeksu
wyborczego

i

sprawdzali, czry zcstali ujgci

w

spisie wybor.c6w sporzqdzonylr dla
wybrrlrirv Prczvdcnta R zcczypospolitcj Prilskicj, t.arz4dznnyah na. dzicfi l0 lnaia 2015 r.

Zaslgpca Przcw odriiczq

Panstlqrvcj Kornisji
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wNrosEK o uDosT4pNlENrE sprsu wyBoRcow

.........---........................, dma
(mj€Jscowos6)

(nazwisko i

(dd/mm./rrrr)

imil (jmiona) wnioskodawcy)

W6jVBurm istrzlPrezyde nt Miastai
(adres wnioslodawcy)

WNIOSEK O UDOSTPPNIENIE SPISU WYBORCOW
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 201I r.

n

-

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.

ll2, z poin.

zm.)

proszg o potwierdzenie, ze figurujg w spisie wyborc6w:

rl
2)
3)

rmrg

(r

mrona)

nazwisko
adres zamieszkania:

a)
b)
c)
d)
e)

gmina (miasto, dzielnica)
miejsaowoie
ulica
nr domu
nr mieszkania

(podpis wnaoskodawcy)

n

Wyja$nienie:
Kazdy moze wni€Sd do wdjta lub burmistrza (prezydcnta miasta) reklamacjg

w

sprawie nieprawidlowojci

sporzqdzenia spisu, a w szczeg6lnoSci w sprawie: pominiqaia wyborcy w spisie wyborc6w, wpisania do spisu osoby,
kt6ra nie ma prawa wybierania, niewlalciwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborc6w, ujgcia w spisie

osobt ktdra nie zamieszkuj€ stale na obszarze gminy. Reklamacjg wnosi sig pisemnie lub ustnie do protokolu
(art.37 $ I i2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).
+ Niepotrzebne skreilii.

