
W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi  na dzień 25 maja

2014 r. Prezydent Miasta Kalisza informuje :

Osoby,  którym przysługuje prawo wybierania,  wpisuje się do spisu wyborców.  Wyborca może być
wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w
wyborach,  które  zostały  zarządzone.  Spis  wyborców sporządza  się  w urzędzie  gminy  na  podstawie
stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy, w
której spis wyborców został sporządzony. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca
może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został w spisie uwzględniony.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. od 5 maja 2014r do 19 maja 2014r. w
godzinach pracy urzędu, zostanie udostępniony spis wyborców miasta Kalisza.
Spis zostanie udostępniony przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów – pokój nr
6 (obok Biura Świadczeń Rodzinnych).
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców
do wglądu, następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie
wyborców lub nie figuruje w spisie albo,  że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby
wpisanej do spisu wyborców.

* Załącznik nr 1 – Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

Sprawy dotyczące spisów wyborców zostały uregulowane w ustawie z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisów wyborców (Dz. U z 2011r. Nr 158, poz. 942).

Wszelkie informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do
głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa, a
także  głosowaniu  przez  osoby  niepełnosprawne  można  uzyskać  w
Wydziale  Spraw Obywatelskich  Urzędu Miejskiego  w Kaliszu  przy  ul.
Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: 
w poniedziałek od 7³° do 16°° oraz od wtorku do piątku od 7³° do 15°° :
parter – stanowiska 3, 4, 5, a także  od 05.05.2014r. – pokój nr 6 (obok
Biura  Świadczeń  Rodzinnych),  jak  również  pod  numerem telefonów  62
5049741, 62 5049773 oraz od 05.05.2014r. pod nr 62 5049755, 
w tym także:
-  informacje  dotyczące  głosowania  przez  osoby  niepełnosprawne  –  I
piętro, pokój 33 i 38 lub pod numerem telefonów 62 5049788 i 62 5049794
- informacje dotyczące aktów pełnomocnictwa – I piętro, pokój 35 lub pod
numerem telefonu 62 5049790.



WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

..........................................., dnia .........................................
(miejscowość) (dd/mm/rrrr)

.....................................................................
(nazwisko i imiona wnioskodawcy)

...................................................................... Wójt/Burmistrz/
(adres wnioskodawcy) Prezydent Miasta*

    Kalisza

......................................................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 
z późn. zm.) proszę o potwierdzenie, czy figuruję w spisie wyborców.

1. Imię (imiona) ...............................................................................................................................................................

2. Nazwisko ......................................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania:

a) gmina (miasto, dzielnica) ..................................................................................................................................,

b) miejscowość ..........................................................................................................................................................,

c) ulica ..........................................................................................................................................................................,

d) nr domu ...................................................................................................................................................................,

e) nr mieszkania ......................................................................................................................................................... .

............................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wyjaśnienie:
Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a
w szczególności w sprawie: pominięcia 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. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy).

*Niepotrzebne skreślić.


