WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać na wniosek zgłoszony
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek
o wydanie zaświadczenia składa się najpóźniej do dnia26 czerwca 2020 roku. Zaświadczenie odbiera
się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - wyborca sporządza
wówczas wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), przy czym
w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy
będącego obywatelem polskim, a także dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia, w tym
nr PESEL.
Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu
wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym
obwodzie do głosowania w kraju (także w obwodzie wg miejsca stałego zamieszkania), jak również za
granicą lub na polskim statku morskim. Należy zadbać o to, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do
głosowania, gdyż niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia,
jak również – wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Sprawy związane z wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowania nie podlegają opłacie.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy (do
wglądu).
3. W przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę – upoważnienie do odbioru
zaświadczenia przez inną osobę, która musi okazać się także dowodem osobistym lub innym
dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (poniżej w załączniku wniosek wraz
z upoważnieniem).
Miejsce złożenia dokumentów i odbioru zaświadczenia (według miejsca wpisania do stałego rejestru
wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty
w spisie wyborców):
Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 25, (czynne :
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 16.00, środa 8.00 - 17.00, piątek 8.00 – 15.00).
Termin składania wniosków:

Do 26 czerwca 2020 r. (do godz. 15.00)
Do 10 lipca 2020 r. ( tylko w przypadku II tury wyborów – do godz. 15.00)

Załącznik:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (zawiera również upoważnienie).

