BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCOW
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz1dzonych na dziefi28 czerwca 2020r.

W zwiqzku z:

+ art. 28 S 1 pkt 1 (dot. wyborcy, kt6ry wnosi

o dopisanie do spisu wyborc6w w wybranym przez siebie obwodzie
gtosowania na obszaze gminy wta5ciwej ze wzgtgdu na miejsce jego statego zamieszkania);
+ art. 28 g 1 pkt 2 (dot. wyborcy, kt6ry wnosi o dopisanie do spisu wyborc6w w wybranym przez siebie obwodzie
gtosowania na obszarze gminy, w kt6rej czasowo pzebywa);
4 art. 28 S 4 (dot. wyborcy nigdzie niezamieszkatego, paebywaiacego na obszaze gminy);
d art. 30 g 1 (dot. 2otnierzy petni4cych zasadniczq lub okresowq stu2bg wojskowA, ratownik6w odbywaiqcych stuZbq
w obronie cywitnej);
O art. 30 5 3 (dot. funkcjonariuszy Poticji, BOR-u, Stra2y Granicznei, Paistwowej Stra2y Po2arnei, Stu2by
Wigziennej) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.1 12 z po2n. zm.l

wnosze o dopisanie mnie do spisu wyborc6w.
1. Nazwisko

2. lmiq (imiona)
3. lmig ojca ..
4. Data urodzenia
5. Nr ewidencyjny

PESEL**

6. Obywatelstwo+{'+
7.

Adres glosowania

-

adres miejsca zamieszkania (pobytu)

a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy
b) ulica......
c) nr

domu

8. Adres zameldowania na

w

dniu wybor6w:

.. nr mieszkania ..........

pobyt staly lub

adres ostatniego zameldowania na pobyt staly

:

a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy)

b) miejscowo5d

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

.............,kod pocztowy..

c) ulica
d) nr

domu

9. Adres wpisania do rejestru wyborc6w

nr mieszkania

( jeili

jest inny

ni|

wskazany w punkcie 8):

a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy)

b) miejscowos6 ................
c.) ulica

d).nr

domu

Data

(dd/mm/ rrrrl
*

...

...

nr mieszkania...

(

podpis

Niepotrzebne skre6tii

)

.. W przypadku wyborcy posiadajqcego obyvvatetstwo Unii Europejskiej niebgdqcego obywatetem potskim nale2y podai
numer paszportu lub nazwe i numer innego dokumentu stwierdzaj4cego to2samoic wyborcy
#++ Dotyczy wyborcy posiadajqcego oby'watelstwo

Unii Europejskiej niebqd4cego obyr,vatelem polskim

