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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9:00 – 17:00; Wtorek – Piątek: 7:00 – 15:00 

 

 
 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

 
 
 
Wymagane dokumenty: 

1. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, 
2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu), 

 

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej  
pl. 20 Października 1,  
I piętro, pok. 117, tel. 61 8109-565 lub 61 8109-509 

 

 
Opłaty:                                            brak opłat. 

 _______________________________________________________________________________________ 

 
Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie: 

wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy,  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

spisu wyborców, 
 

 
Tryb odwoławczy: brak. 
 

 
Inne informacje: 
 
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w 
formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu 
wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 
 
Zaświadczenie wydaje urząd gminy, w którym wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Zaświadczenie mogą otrzymać osoby 
wpisane do rejestru wyborców lub spisu wyborców Gminy Mosina. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do 
głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów. 
 
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie 
osobę. 
We wniosku wyborca podaje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz adres wpisania do rejestru wyborców, w 
upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy a także dane osoby upoważnionej do 
odbioru zaświadczenia.  
 
Zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w 
wyborach wójta. 
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Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje urząd gminy, który sporządził spis wyborców. Zaświadczenie przed 
wydaniem opatruje się numerem, zabezpiecza poprzez naklejenie znaku holograficznego i wpisuje do ewidencji wydanych 
zaświadczeń o prawie do głosowania. 
 
Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, urząd gminy wydaje na podstawie 
rejestru wyborców. Wyborcy, który otrzymał takie zaświadczenie, nie umieszcza się w spisie wyborców. 
 
Po otrzymaniu zaświadczenia wyborca zostanie wykreślony ze spisu wyborców w Gminie Mosina i będzie mógł 
głosować tylko po przedstawieniu komisji wyborczej otrzymanego zaświadczenia o prawie do głosowania. 
W przypadku utraty zaświadczenia niezależnie od przyczyn, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego 
zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 
 
 
 
 


