INFORMACJA
Burmistrza Miasta Kętrzyn o moŜliwości dopisania do spisu wyborców w wyborach do Sejmu RP i
do Senatu RP , zarządzonych na 25 października 2015 r.

Aby dopisać się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w Kętrzynie naleŜy:
1.Pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek (wzór poniŜej) o dopisanie do spisu osób
uprawnionych do udziału w wyborach.
2.Wypełniony wniosek złoŜyć osobiście w Urzędzie Miasta Urzędzie Miasta Kętrzyn Biuro
Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 pokój nr 3 w
godzinach pracy Urzędu,
tel. 89 752 0504, faks. 89 7513091, email: a.hirniak@miastoketrzyn.pl
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dopisanie do spisu.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający toŜsamość (do wglądu).
KaŜda wyborca (w tym niepełnosprawna) moŜe głosować w wybranym przez siebie Lokalu
obwodowej komisji wyborczej na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niŜ
właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu
wyborów, jeŜeli złoŜy pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców uprawnionych do
udziału w wyborach.
Nie dotyczy obwodów odrębnych utworzonych w Szpitalach, Zakładach Karnych, Domach
Pomocy Społecznej itp.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w
5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015r. Z wnioskiem moŜe wystąpić
takŜe wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie
Kętrzyna.. Dotyczy takŜe wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia
o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu
wyborców.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców moŜna składać do 20 października 2015 r.
w godzinach urzędowania w Urzędzie Miasta Kętrzyn Biuro Dowodów Osobistych i
Ewidencji Ludności, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.
tel. 89 752 0504, faks. 89 7513091, email: a.hirniak@miastoketrzyn.pl.
Burmistrz Miasta Kętrzyn
/ - / Krzysztof Hećman

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
W Y P E Ł N I A Ć C Z Y T E L N I E, D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I
DO
URZĘDU MIASTA KĘTRZYN
Na podstawie art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr
21, poz. 112 ze zm.) wnoszę o wpisanie mnie do spisu wyborców w wybranym przeze mnie
obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1. Adres:
a) miejscowość: KĘTRZYN
b) ulica...........................................................................................................................................
c) nr domu........................................................d) nr lokalu..........................................................
2. Nazwisko...................................................................................................................................
3. Imię/imiona...............................................................................................................................
4. Imię ojca....................................................................................................................................
5. Data urodzenia..........................................................................................................................
6. Nr ewidencyjny PESEL

7. Adres zameldowania na pobyt stały lub w przypadku braku - ostatniego zameldowania na
pobyt stały :
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy)..............................................................................................
b) kod pocztowy............................................................................................................................
c) miejscowość..............................................................................................................................
d) ulica...........................................................................................................................................
e) nr domu.................................................. f) nr lokalu................................................................

....................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

UWAGA: Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu RP i
do Senatu RP w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Kętrzyna, składa się w
Urzędzie do dnia 20 października 2015 r.

