
GŁOSUJ BEZ MELDUNKU NA BIAŁOŁĘCE

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami i dobrze by było, gdyby każdy mieszkaniec 

mógł wziąć w nich udział. Jednak nie każdy pamięta, że MOŻE oddać głos w pobliskim lokalu 

wyborczym, nawet jeśli nie ma stałego zameldowania w Dzielnicy.

Wystarczy, że zamieszkuje w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem z zamia rem stałego 

pobytu. Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) miejscem 

stałego pobytu jest to, w którym osoba stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, 

tj. mieszka, n ocuje, wypoczywa, przecho wuje rzeczy do codziennego funkcjonowania. A jeżeli 

chce wziąć udział w głosowaniu w pobliżu miejsca zamiesz kania, musi być wpisana do rejestru 

wyborców w danym okręgu wyborczym na podstawie złożonego wniosku. 

Co to oznacza dla stale zamieszkałych w Dzielnicy (bez zameldowania na pobyt stały w War

szawie)? To, że w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 mogą złożyć pisem-

ny „Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców”. Wniosek powinien zawierać: 

nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wniosko

dawcy oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt 

stały w Polsce. 

Do wniosku dołącza się:

X   kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

X   pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres sta

łego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy również 

wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Wzór wniosku oraz wzór pisemnej deklaracji dostępne są na www.bialoleka.waw.pl 

(w Niezbędniku w zakładce Wybory samorządowe 2014) oraz w punkcie informacyjnym 

w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Mod lińskiej 197.

Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien 

zostać złożony, gdyż rejestr wyborców nie jest prowadzony w związku z konkretnymi wybo rami. 

Urząd ma 3 dni na wydanie decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja może 

nie zostać wydana w tym samym dniu, zwłaszcza gdy wnioskodawców zgłosi się wielu. 

Dlatego zachęcam, by nie czekać do ostatniej chwili. 

Udział w wyborach to prawo każdego mieszkańca 

Białołęki i Warszawy. Skorzystajcie z niego.

Piotr Jaworski 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka  

m.st. Warszawy

Więcej informacji na temat wyborów samorządowych 2014 

na www.bialoleka.waw.pl (w Niezbędniku w zakładce 

Wybory samorządowe 2014).


