
INFORMACJE 
dotycząca udziału w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

• w sprawie pobierania zaświadczeń o prawie do
głosowania

Informuje  się  mieszkańców,  że  zgodnie  z  art.  32  ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21,
poz.  112  ze  zm.)  wyborcy zmieniający  miejsce  pobytu  przed
dniem wyborów otrzymują na swój wniosek zgłoszony pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej  zaświadczenie o prawie
do głosowania.

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny,
nie  będzie  możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia,  ani
wzięcia  udziału  w  głosowaniu  w  obwodzie  właściwym  dla
miejsca stałego zamieszkania.

Wniosek można składać osobiście w  Urzędzie Miejskim
w  Białej  –  Referat  Spraw  Obywatelskich,  pok.  nr  14
(I piętro), na nr faksu 774387679 lub drogą elektroniczną
na adres:  ewidencja.ludnosci@biala.gmina  .pl w godzinach
od  7:30  do  15:30,   w  dniach:  od   4  października  do
23 października 2015 r.

Zaświadczenie  o  prawie  do  głosowania  osoba  uprawniona  do
udziału  w wyborach  odbiera,  za  pokwitowaniem,  osobiście  lub
przez upoważnioną pisemnie osobę.

mailto:ewidencja.ludnosci@biala.gmina


• w sprawie dopisania do spisu wyborców
(spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach)

Informuje  się  mieszkańców,  że  zgodnie  z  art.  28  ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2011 r.   Nr
21,  poz.  112  ze  zm.)  wyborca nigdzie  nie  zamieszkały,
a przebywający na obszarze Gminy Biała w dzień wyborów oraz
przebywający  czasowo na  obszarze  Gminy  Biała  w  okresie
obejmującym dzień  wyborów tj.  25  października  2015 r.  może
najpóźniej  do  dnia 20 października 2015 r. na swój  wniosek
zostać dopisany do spisu wyborców miejsca przebywania.  

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w
Białej  –  Referat  Spraw  Obywatelskich,  pok.  nr  14
(I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30. 

• w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę
czy został ujęty w spisie wyborców 

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  21,  poz.  112  ze  zm.)  każdy
wyborca będzie mógł sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis
wyborców został sporządzony, czy został w spisie ujęty.
Udostępnienie  spisu  następuje  na  pisemny  wniosek  wyborcy  i
polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku
jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.   

Wniosek  można  składać  osobiście  w  Urzędzie
Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich, pok.
nr 14 (I piętro), w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Burmistrz Białej
                /-/Edward Plicko


