INFORMACJA

BURMI S TRZ A CZECH

OW

IC -DZTEDZIC

z dnia 5 października 2015

r.

wyborc w oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

o sporządzeniu spisu

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej )
zarządzonymi na dzie 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 36 $ 1-3 ustary zdnia 5 stycznia}Ol
borczy (Dz.IJ. Nr 2I, poz. II2, z poźn. zm.')

1 r.

- Kodeks wy-

Bu rm i strz Czechowic-Dziedzic

powiadamia wyborc w o sporządzeniu spisu wyborc w oraz o miej seu i czasie
jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonymi na dzien 25 października
2015 r.

Spis wyborcÓw jest udostępniany do wglądu w lJrzędzie

Miejskim

w Gzechowicach-Dziedzicach w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie
5 października 2015 r. do dnia 19 października 2015 r. w godzinach praey
Urzędu , fld pisemny wniosek wyborcy t$ 15 ust. I rozporządzenta Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnta 2014 r. W Sprawie spisu wyborcow (Dz.
U. z 2015 r. poz. 5)]. Wz r wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Udostępnianie spisu wyborc w do wglądu następuj e przez udzielenie informacji, Że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborc w lub nie figuruje
w spisie, W tym r wnieŻzpowodu skreśleniaze spisu, albo Żę dane wpisane We
wniosku rożnlą Się od danych osoby wpisanej do spisu wyborc w. Na ządanie
wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie
($ 1 6 rozporządzenia).
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' Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. IJ. z 201 1 r. Nr 26, poz.
I34, Nr 94, poz.550, Nr 102,po2. 588, Nr I34,poz.777, Nr 147,po2. 881, Nr
149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,951 i
1529,22014 r. poz. 179,180 i 1072 oraz 22015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

