WNIOSEK O DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PREZYDENT TORUNIA
Na podstawie*:
D art. 28 § l (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
albo w której przebywa czasowo)
D art. 28 § 4 ( dot. wyborcy nigdzie niezamieszkałe go, przebywającego na obszarze gminy);
D art. 30 § l (dot. żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową, ratowników
odbywających służbę w obronie cywilnej);
D art. 30 § 3 ( dot. funkcjonariuszy Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Więziennej)

ustiwy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (~. Dz. U . z 2019 r. , poz. 684 z
o dopisanie mnie do spisu wyborców w obwodzie głosowania:

późn.

zm.)

wnoszę

a)** pod adresem zamieszkania na obszarze gminy tj. w Toruniu:
przy ul. ..................................................................... .... ...................... .. ..................................... .
nr domu ................. ...... ......... ......... ..... ........ nr mieszkania .. ................................................... .
. gł osowama
. nr .. ...................... .
b) *** w o bw od z te
Dane wnioskodawcy:
l. Naz'vvisko .... ...... .... .. ..... ..... ... .... ..... ........... .... ........ .. ......................... .. .. ...... .. ............ ... ... .. ...... ....... .
2.

Imię/Imiona .......... .. ...... .......... ..... ............... .... .. ... .. ....................................................................... .

3.

Imię

ojca ........ .. ....... .............................. ..... .. .. ...... ....................................................................... ..

4. Data urodzenia .............. ................................. .. ..................................................................... ...... ..
5. Nr ewidencyjny PESEL .......................:..................................................................................... ..
6. Adres stałego zamieszkania wyborcy (tj. zameldowania na pobyt
rejestru wyborców)

stały/wpisania

do

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

miejscowość

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

d) ulica ........................................................................................................................... ............... .
e) nr domu ............................................ , f) nr mieszkania ................................................ .... ... .

(data i podpis wnioskodawcy)

*) Zaznaczyć właściwy.
**) Wypełniają wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy lub przebywający czasowo.
***) Wypełniają rryborcy, którzy wybierają obwód głosowania przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz •vyborcy, którzy w Toruniu odbywają służbę wojskową lub zasadniczą służbę w obronie cywilnej i chcą
dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie glosowania.

