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        PAŃSTWOWA  

KOMISJA WYBORCZA  

     ZPOW-603-193/15 

  

 

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców 

  

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. 
(poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym 
komisjom wyborczym. 

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie 
gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o 
sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania. 

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy. 
Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie 
wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że 
dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na 
żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z 
ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i 
sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

  

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

 



 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW  

 ......................................., dnia ............................... 
 (miejscowość)  (dd/mm/rrrr) 
...................................................................... 
(nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy) 

......................................................................  Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*  
 (adres wnioskodawcy) 

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

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW  

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 

proszę o potwierdzenie, że figuruję w spisie wyborców: 

1) imię (imiona)  ...................................................................... 

2) nazwisko  ...................................................................... 

3) adres zamieszkania: 

a) gmina (miasto, dzielnica)  ...................................................................... 

b) miejscowość  ...................................................................... 

c) ulica  ...................................................................... 

d) nr domu  ...................................................................... 

e) nr mieszkania  ...................................................................... 

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

 (podpis wnioskodawcy) 

Wyjaśnienie: 

Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości 

sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu 

osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęcia 

w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie 

do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy). 

______ 

* Niepotrzebne skreślić. 


