
  

                                             Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
 
 

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W CZĘŚCI A 
 
W związku z: 

 art. 28 § 1 pkt 1 (dot. wyborcy, który wnosi o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania);  

 art. 28 § 1 pkt 2 (dot. wyborcy, który wnosi o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania na obszarze gminy, w której czasowo przebywa); 

 art. 28 § 4 (dot. wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy);  

 art. 30 § 1 (dot. żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową, ratowników odbywających służbę w 
obronie cywilnej);  

 art. 30 § 3 (dot. funkcjonariuszy Policji, BOR-u, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej) 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  -  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz.754 z późn. zm.) 

 
wnoszę o dopisanie mnie do spisu wyborców w II turze wyborów PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.  
 

1. Nazwisko ................................................................................................................................................................................. 
 
2. Imię (imiona) ......................................................................... 3. Imię ojca ............................................................................... 
 
4. Data urodzenia ..................................... 5. Nr ewidencyjny PESEL** ...................................................................................... 
 
6. Obywatelstwo***…………………………………………………. Nr tel. kontaktowego …………………………………………… 
 
7. Adres głosowania – adres miejsca zamieszkania (pobytu) w dniu wyborów: 
 

a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) ........................................................................................................................................    
 
b) miejscowość ......................................................................................................... kod pocztowy …………..………………  
 
c) ulica…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     d) nr domu ……………………………………………….., nr mieszkania ……………………………………..…………………….  
 
8. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały: 
 
    a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) .......................................................................................................................................... 
 
    b) miejscowość ......................................................................................................... kod pocztowy ........................................ 
 
    c) ulica ...................................................................................................................................................................................... 
 
    d) nr domu ...................................................................., nr mieszkania …………………………………………………………… 
 

9. Adres wpisania do rejestru wyborców (jeśli jest inny niż wskazany w punkcie 8): 
 
    a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) .......................................................................................................................................... 
 
    b) miejscowość ........................................................................................................ kod pocztowy ........................................ 
 
    c) ulica ...................................................................................................................................................................................... 
 
    d) nr domu ...................................................................., nr mieszkania …………………………………………………………… 
 

 
Data ...................................................                                                  ………………….……….……………………….. 
                    (dd/mm/rrrr)                                                                                               (czytelny podpis) 
______________________ 


