DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Wyborca zameldowany na pobyt stały w Łowiczu, który nie został wpisany do stałego
rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na terenie
Miasta Łowicza na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców Miasta
Łowicza, sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.
Wyborca przebywający czasowo w Łowiczu w dniu wyborów (w tym wyborca
zameldowany na pobyt czasowy w Łowiczu), może głosować w Łowiczu , jeżeli złoży pisemny
wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dotyczy to także wyborcy nigdzie niezamieszkałego,
przebywającego na obszarze Miasta Łowicza w dniu wyborów).
Wniosek o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze Miasta
Łowicza musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście
przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do Urzędu (np. za pośrednictwem
innej osoby). Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany
w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil
zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne
jest doręczenie tego dokumentu w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem
odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób. We
wniosku należy podać obowiązkowo: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy (adres, pod którym wyborca
ujęty jest w stałym rejestrze wyborców) oraz adres, pod którym wyborca czasowo przebywa
(pod tym adresem i we właściwym dla tego adresu obwodzie głosowania wyborca zostanie
umieszczony w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku).
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, pok. 25, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej
do dnia 21 maja 2019 roku:
8.00 – 16.00 w poniedziałki, wtorki, czwartki
8.00 – 16.00 we środy
8.00 – 15.00 w piątki
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów : 46 830 91 27, 46 830 91 71.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek, zostanie z urzędu skreślony ze
spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wzór wniosku w załączeniu.

