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Wniosek może być także złożony elektronicznie www.gov.pl formularz Złóż wniosek o dopisanie do spisu
wyborców

Urząd Miejski w Białymstoku
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art. 28. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy wnoszę o dopisanie
mnie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP w obwodzie głosowania
Nr ..................... z siedzibą w Białymstoku przy ul. ........................................................................................
Adres pobytu czasowego: Białystok,
a) ulica .....................................................................................................................................................
b) nr domu ....................................... nr mieszkania .....................................
Nazwisko ..........................................................................................................................................................
Imię (imiona) ...................................................................................................................................................
Imię ojca .............................................................. Data urodzenia .................................................
Nr ewidencyjny PESEL
Adres zameldowania na pobyt stały (w przypadku braku wpisać ostatni pobyt stały):
a) nazwa gminy /miasta dzielnicy/ .........................................................................................................
(kod pocztowy)

b) miejscowość .......................................................................................................................................
c) ulica ....................................................................................................................................................
d) nr domu ....................................... nr mieszkania ...............................................
Numer telefonu lub/i adres email: ...............................................................................................................
(pole nieobowiązkowe, ułatwi kontakt celem umówienia wizyty)

Oświadczam, że nie pobierałem/am zaświadczenia o prawie do głosowania.

Data .........................................

...............................................................................
(czytelny podpis wyborcy)

Pouczenie.
1. Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu pierwszego głosowania będą ujęte w tym
spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
2. Złożenie i realizacja wniosku o dopisanie do spisu wyborców spowoduje wykreślenie wnioskodawcy ze spisu
wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały/wpisu do rejestru wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu
w innym obwodzie podczas I lub II tury głosowania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy,
w którym złożono niniejszy wniosek, zaświadczenia o prawie do głosowania.
Informacja Urzędu Miejskiego w Białymstoku o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) dostępna jest w punktach obsługi
interesantów oraz znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl w Poradniku interesanta w opisie załatwianej sprawy.
Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, email:
bbi@um.bialystok.pl.

