
 

Pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej można złożyć do dnia 23 czerwca 2020 r. 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., 
może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. 

Prezydent Miasta Gniezna 
 

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 
 
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 właściwej ze względu na miejsce czasowego pobytu); 
 

 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, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Więziennej) 

 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) 
 

wnoszę o dopisanie mnie do spisu wyborców. 
 
1. Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Imię (imiona) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Imię ojca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Nr ewidencyjny PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
6. Nr telefonu (dobrowolnie) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
7. Adres zamieszkania wyborcy (lub adres, pod którym wyborca czasowo przebywa): 
 
    a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) …………………………………………………………………………………………………… 
 
    b) miejscowość …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    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 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    c) ulica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    d) nr domu ……………………………………………………. nr mieszkania ……………………………………………………………  
 
  
Data ………………………………………….                                                  ………………………………………………………. 
                    (dd/mm/rrrr)                                                                                               (podpis) 


