Konsul RP w Manchesterze
Adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
ZGŁOSZENIE WYBORCY (OBYWATELA POLSKIEGO) DO SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy proszę o wpisanie do spisu wyborców.

1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Data urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu za granicą
a) miejscowość
b) ulica, nr domu, nr mieszkania
c) kod pocztowy
7. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce *
a) miejscowość/gmina
b) ulica, nr domu, nr mieszkania
c) kod pocztowy
8. Numer ważnego polskiego paszportu
a) data wydania paszportu
b) miejsce wydania paszportu
c) data upływu ważności
9. Numer ważnego dowodu osobistego **
a) data wydania dowodu osobistego
b) miejsce wydania dowodu osobistego
c) termin ważności
11. Numer obwodu głosowania (wykaz
10. Deklaracja sposobu głosowania ***
a) osobiście
b) korespondencyjnie

Obwodowych Komisji Wyborczych na odwrocie
formularza)




12. Dane kontaktowe
a) adres e-mail
b) numer telefonu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2011 r.
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

.......................................................................
(data i podpis wnioskodawcy w przypadku składania
zgłoszenia osobiście, faksem lub pocztą)

* Należy przez to rozumieć miejsce zameldowania na pobyt stały lub miejsce uprzedniego wpisu do rejestru wyborców na wniosek.
** Dane dotyczące dowodu osobistego podaje się w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takiej sytuacji nie jest konieczne wypełnienie pkt 8.
*** właściwe zaznaczyć – UWAGA: głosowanie korespondencyjne w okręgu konsularnym odbywa się tylko w obwodach
głosowania utworzonych za granicą przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Zamiar głosowania
korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów (najpóźniej
w dniu 12 maja 2014 r.).
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Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Manchester, Konsulat Generalny RP w Manchesterze
Manchester One, 51 Portland Street M1 3LD Manchester
Nottingham, Polski Ośrodek
2 Sherwood Rise, NG7 6JN Nottingham
Cardiff, Dom Polski
174 Newport Road, CF24 1DL Cardiff
Leeds, Polish Catholic Centre
Newton Hill Road, LS7 4JE Leeds
Spalding, EU Integration Centre
182 Abbey Path, PE11 1AY Spalding
Newcastle, Deckham Village Hall
Split Crow Road, NE8 3UB Gateshead

