INFORMACJA:

O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

PREZYDENT MIASTA SIERADZA
informuje, że wyborcy, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r., mogą do dnia 8 maja
2020 r. składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju,
zagranicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczy wyborcy:


wpisanego do spisu z powodu zameldowania na pobyt stały,



dopisanego do spisu na własny wniosek,



albo na skutek wpisania się do rejestru wyborców.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy w formie pisemnej złożyć:
 osobiście w Referacie Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Sieradza (Plac Wojewódzki 1, 98-200
Sieradz, II piętro, pokój nr 42 telefon: +48 (43) 826-61-42 lub
 telefaksem +48 (43) 822-30-05 lub
 mailowo na adres: wybory@umsieradz.pl lub
 w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub ważnym profilem zaufanym ePUAP.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się bezpłatnie, a wyborca odbiera je:
 osobiście - za pokwitowaniem

 przez upoważnioną pisemnie osobę.

albo

W upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy (będącego
obywatelem polskim)*.
* w przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy – obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim,
wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia, w tym:




zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania (I tura wyborów) oraz
zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. (II tura wyborów).

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania,
wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, może otrzymać
zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego
zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania, nie później jednak niż do dnia 22 maja
2020 r.
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Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia
o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek dopisany
do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.
UWAGA :
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie
będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak też nie będzie możliwe wzięcie
udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zameldowania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
SIERADZA
Sekretarz Miasta
Sieradz, dnia 27 lutego 2020 r.

(-) Jarosław Trojanowski
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