Dziennik Ustaw Nr 84

— 6202 —

Poz. 922

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. (poz. 922)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR SPISU WYBORCÓW
Obwód g∏osowania nr ........................
w ...........................................................
(nazwa miejscowoÊci)

gmina ...................................
Piecz´ç nag∏ówkowa organu
sporzàdzajàcego spis

SPIS WYBORCÓW

Lp.

Nazwisko
i imiona

Imi´
ojca

Data
Nr
urodzeewidennia (rok,
cyjny
miesiàc,
PESEL
dzieƒ)

Adres zamieszkania

miejscowoÊç

ulica

nr
nr
mieszdomu
kania

Potwierdzenie przez
wyborc´
otrzymania
kart(y) do
g∏osowania

Uwagi

.........................................................
(podpis, z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska s∏u˝bowego)

Dziennik Ustaw Nr 84

— 6203 —

Poz. 922
Za∏àcznik nr 2

WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJÑCYCH W SZPITALACH, ZAK¸ADACH OPIEKI SPO¸ECZNEJ,
ZAK¸ADACH KARNYCH I ARESZTACH ÂLEDCZYCH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY G¸OSOWANIA
Piecz´ç nag∏ówkowa szpitala/zak∏adu opieki spo∏ecznej/
zak∏adu karnego/aresztu Êledczego

WYKAZ OSÓB
przebywajàcych w ...........................................................................................................................................................
(nazwa i adres zak∏adu)

które nale˝y*) ...................................................................................................................................................................
w obwodzie g∏osowania nr ......................... w ...............................................................................................................
(nazwa gminy)

Lp.

Nazwisko i
imiona

Imi´
ojca

Data
urodzenia
(rok,
miesiàc,
dzieƒ)

Nr
ewidencyjny
PESEL

Adres sta∏ego zamieszkania
(wed∏ug wpisu do rejestru wyborców)
miejscowoÊç

ulica

nr domu

nr
mieszkania

.........................................................
(podpis, z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska s∏u˝bowego)

——————————
*)

Stosownie do okolicznoÊci wpisuje si´: „wpisaç do spisu wyborców”, „dopisaç na dodatkowym formularzu spisu
wyborców”, „skreÊliç ze spisu wyborców”.
Za∏àcznik nr 3

WZÓR ZAWIADOMIENIA
O DOPISANIU LUB WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE G¸OSOWANIA
Piecz´ç nag∏ówkowa organu
sporzàdzajàcego spis

.................................., dnia ............................
Do ..................................................................
w ....................................................................
Zawiadamia si´, ˝e ..........................................................................................................................................................
(nazwisko i imiona)

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL)

wpisany(a) do rejestru wyborców/spisu wyborców*) w Waszej gminie/mieÊcie pod adresem ...............................
...........................................................................................................................................................................................
(miejscowoÊç, ulica, nr domu, nr mieszkania)

zosta∏(a) wpisany(a) do spisu wyborców w miejscowoÊci ..........................................................................................
gmina .......................................................... woj. ...............................................................
Powy˝sze przekazuj´ w celu skreÊlenia wyborcy ze spisu wyborców sporzàdzonego dla wyborów do Sejmu i do
Senatu.
..................................................................
(podpis, z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska s∏u˝bowego)

———————
*)

Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 84

— 6204 —

Poz. 922
Za∏àcznik nr 4

WZÓR WNIOSKU O UDOST¢PNIENIE SPISU WYBORCÓW

................................................, dnia ..............................
................................................................
(nazwisko i imiona wnioskodawcy)

Wójt Gminy/Burmistrz/Prezydent Miasta*
................................................................
(adres wnioskodawcy)

................................................................

........................................................................

WNIOSEK O UDOST¢PNIENIE SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) prosz´ o potwierdzenie,
czy w spisie wyborców figuruje Pani/Pan
...........................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imi´ — imiona)

...........................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

...........................................................................................................................................................................................
(ewentualnie inne dane)

.............................................................
(podpis wnioskodawcy)

WyjaÊnienie:
Ka˝dy mo˝e wnieÊç do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamacj´ na nieprawid∏owoÊci w spisie wyborców, a w
szczególnoÊci w sprawie: pomini´cia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
niew∏aÊciwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, uj´cia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na
obszarze gminy. Reklamacj´ wnosi si´ pisemnie lub ustnie do protoko∏u (art. 28 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej).
——————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR ZAÂWIADCZENIA O PRAWIE DO G¸OSOWANIA

Piecz´ç nag∏ówkowa urz´du gminy

......................................., dnia ...............................

ZAÂWIADCZENIE O PRAWIE DO G¸OSOWANIA Nr ........................
Niniejsze zaÊwiadczenie uprawnia ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(imi´ — imiona i nazwisko, imi´ ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania)

do g∏osowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach do Sejmu i do Senatu w dniu ........................................
(podaç dat´)

....................................................................
(podpis, z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska s∏u˝bowego)

