INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2020 r.
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku
z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz 2020 r. poz. 568) i postanowienia Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 988)
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego
udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi
na dzień 28 czerwca 2020 r.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego,
ul. Bogumińska 4B, Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro Obsługi Klienta - I piętro w
terminie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r. w godzinach
urzędowania (po uwzględnieniu art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) na pisemny wniosek
wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014
r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zmianami)]. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu polega na udzielaniu informacji potwierdzającej,
że wnioskodawca jest ujęty 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 (§ 16
rozporządzenia).
Formularz wniosku o udostępnienie spisu wyborców można pobrać w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego http://bip.wodzislaw-slaski.pl w zakładce
Wybory → Wybory Prezydenta RP → Rok 2020 oraz w Biurze Obsługi Klienta Wydziału
Spraw Obywatelskich.
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