
Kto może oddać swój głos w referendum  

W związku z wyznaczeniem na 4 czerwca 2017 r. terminu referendum lokalnego w Podkowie 

Leśnej przypominamy, że do głosowania w referendum uprawnione są osoby wpisane do 

stałego rejestru wyborców miasta Podkowa Leśna.  Są nimi mieszkańcy zameldowani na 

pobyt stały w Podkowie Leśnej.  

Poza tym do rejestru wyborców miasta mogą zostać dopisani obywatele polscy, pełnoletni, 

którzy: 

• mieszkają na stałe w Podkowie Leśnej, a nie są zameldowani tu na pobyt stały; 

• przebywają na stałe w Podkowie Leśnej, ale nigdzie nie zamieszkują (osoby bezdomne); 

•  mieszkają na stałe w Podkowie Leśnej, ale pod innym adresem niż są zameldowane na 

pobyt stały. 

Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani także obywatele państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi, a na stałe mieszkają w Podkowie Leśnej. 

Zwracamy uwagę, że pobyt czasowy nie jest jednoznaczny z wpisaniem do rejestru 

wyborców (należy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru).   

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub 

przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów. Wnioski o wpisanie do rejestru 

można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem 

głosowania w godzinach urzędowania. 

Aby wpisać się do rejestru wyborców należy zgłosić się z dowodem osobistym lub 

paszportem  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia) do pok. Nr 7 Urzędu Miasta 

Podkowa Leśna i wypełnić wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklarację z 

niezbędnymi danymi. Druki można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej - zakładka 

Referendum lokalne 4 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 759 21 16. 

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców miasta uzyskuje się po wykazaniu, że na stałe 

zamieszkuje się pod określonym adresem w Podkowie Leśnej. Wpis do rejestru jest bezpłatny. 

Decyzja zostaje wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Należy pamiętać, że można być 

wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców (nowy wpis powoduje wykreślenie z rejestru, 

w którym do tej pory się figurowało). 

Zachęcamy mieszkańców miasta, szczególnie tych, którzy zmieniali ostatnio miejsce 

pobytu, do sprawdzenia czy figurują w rejestrze wyborców miasta Podkowa Leśna, aby 

w dniu 4 czerwca br. mogli oddać swój głos w referendum.  
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