INFORMACJA
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

o sporządzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia
w związku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 z późn . Zm.) Wójt Gminy Stary Targ zawiadamia wyborców o sporządzeniu spisu
wyborców w Gminie Stary Targ w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi

na dzień 10 maja 2020 roku.

21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy,
w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Między

Spis będzie udostępniony od dnia 20 kwietnia do dnia 4 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w
Starym Targu (parter, pokój nr. 2) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
udostępnienia.

wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego,
zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie, Wzór wniosku o
udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.
Udostępnienie

spisu

Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba

wskazane we wniosku jest ujęta w spisie 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. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

T
w aźmierski

Załącznik:

1. Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

..... ..............................., dnia............... .

(nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy)

(adres wnioskodawcy)

Wójt Gminy Stary Targ

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019
r. poz. 684 z późn. zm .) proszę o potwierdzenie, czy figuruję w spisie wyborców:

(imiona) ............................................. ................................................................................... .
2) Nazwisko .......................................................................................................................................

1)

Imię

3) Adres zamieszkania:
a) gmina (miasto, dzielnica) ............................................................................................... .
b) miejscowość .................................................................................................................... .
c) ulica ........................................................................................................................ .......... .
d) nr domu .............................. ......................................................................................... ..... .
e) nr mieszkania ........................................................................... ........................................ .

(podpis wnioskodawcy)

Wyjaśnienie

do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców rekl amację w sprawie
nieprawidłowości sporządzen ia spisu, a w szczególności: w sprawie: pom i nięcia 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, Reklamacj ę wnosi się pisemnie
Każdy może wnieść

lub ustnie do protokołu {art.. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznie 2011 r. - Kodeks wyborczy)

