
INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWh ŚLĄSKIEGO

z dnia2'7 pażdziernika 2014 r,

n snorzadzeniu sDisu }tyb0fców oraz o micj§cu i cz,sie jcgo udo§tępniania lv związku z
";i;;;;T;;;;"órł sranolriącrch jednosleL samlllządu teĘlori,lnego irĄyborem

|'rc^denta Miasta $odZi\larr ia \lą\Liego

zarząrlzonymi na dzień 1ó listopacla 2014 r,

Na podstawie aft, 36 §1-3 usta\\) Z dnia 5 S§cznia 20l1 r, - Kodcks W]iborcz,Y

(DZ. U. Nr 2l, poz. \l2 zpóżn. zm.l)

_.rnlr-,or5:r or., ,, Biurzc obsllpi K lienta Wl dzialu Sprlrł Ohr rr atel,kich,

l!IL(:

l Zm ianv wvnrienlolei usBwy zosta ly og]oszone W Dz, U , 7 2all r, Nl 26, poz, 13,1,Nr94,poZ,550,Nl L02, poz,

il;:i,.lii:',i,r;;,;;;."',i];,p",,'sgi,n"łqpoż,889,Nrl7l,poz,L0l6iNr2]7,poz,]28],z2012Lpoz,
849 95l i L 529 oraz Z 2014 r poz, 179, ]80 i l072,

l'rezydent Miasta Wodzisłarvia Śląskiego

norłiarlaInia \q borco\Ą o S|orląd/śniu Spi5u \\\horcó\\ or / o lniej,cu i cza,ic Iepo

id".'rr,,i..," i'l"iązku z' ,łlboralni do organolr 5lanu\Ąia(\cll iędnosl(k \alnor/adu

Ńffii;;g" i rrryborcrrr Prezyóenta Mjasta Włzisławia Śląskiego zarządzon,vmi na dzień

ló listopada 2014 r,

Snis \\./borcóW iest udostępniany do rvglądu rv Urzędzię Miasta w-Wodzisłarviu Śląski, ul,

ii""*"Jr1.1Il +ti. Wiłri.r'Spralł Obt"rłutel,kich, Biuro_0b,lugi Kli€nta - l pięlro \\

Li"ii" 
"a-ZO 

p"Zdtiernika 201,t r, <|o 10 listopada 201,1 r, w godzinach urzędowania

;;;i;;,r-y wniosek llyborc1,, zawierający dŁlnę unoźliwiającc .ustalenie 
tożsamości

.uul,r'nr"u *jrl-riri". Wzór rvniosku stanorvi załapznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Sprarl

#erln;ir;;fil^Ńnistracji z rlnia 2? lipca 201 1 l \ł, sprawię spisu lvyhorcór,v lDz, U, Nr

l58. póz, 'ł-ł2 oru/ / 20|4 r, poz a.} I l,

Ua,]riińi""i" spisu rłyborłlw do rł glądu następu.je pzez ud.z;c,t_enl; infotmacii, żę osoba

;;k;;;" *" *niorku iest ujęta w'spisic \Ę borcó\Ą lub nie tiguru|e w spisię (w t),nl

,i*iii"i, powodu skre.ślenia ze spisu1 rlbo )e dane rnpisłle \c \\niosku lóżnią się od

O".Y"r.r ".iUy 
wpisanej do spisu rllborcórł, Nu żądcnic lnioskodawcy udzielona

inlitmacia jc.t potuierdzanc lla pi(Inie,

Pońl.,iur" .*iorr.u o udostępnienię spisu lvyborcórv nożna pobrać_w Biulet),nie lnfbrmaci j

;;il;;j u."ęau uiosu ńazisławia śląskiego hltp/bj!.w9d^]ay:dą§ktd lv zakładcę



WNlosEK o UDosTĘPNlENlE sPlsU WYBoRcÓW

WójUBurmistrz/Prezydent lMiastat
(nazwisko i mlona WnioskodaWcy)

(adres zam eszkan]a)

WNlosEK o UDosTĘPNlENlE sPlsU WYBoRcÓW

Na_podstawe art,36 ustawyzdnia5styczn]a201'1 r, Kodeks Wyborczy (Dz U.z2011 r Ń2l,paz 112z
późn, zm ) proszę o poiwieldzenie czy figuru]ę W spisie WyborcóW

1

2

imię (im]ona)

Adrcs zamreszkan a

9rrl la riasro oż elrlca, ,

3

a)

b)

c)

d)

e)

(podp s Wnioskodawcy)

wvjaśnienie

Każdy może Wn eśc do Wójta lub burmistrza (prezydenta m asta) reklamację na n eprawdłowoscl W sp s e
WyborcóW a W szcżególnośc]: WsprawiepomrnęcaW}borcyWspse Wpś;nia do spisu osoby. która ne
ma prawa Wybjerania, niewłaśc]Wych danych o osobach Wp sanych do spsu WyborcóW, u]ęcia W spse
osoby, która nie zan]ieszkuje stae na obszaze gminy, Rek]amac]ę Wnos sę pisemne Llb Usinie do
protokołu (ań 37 § 1 i2 uslawy ż dnia 5 stycznia 2011 l - Kodekś wyborczy)

-') 
N iepotrzen ne s rr.sl e


