
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
o dopisywaniu do spisów wyborców 

 
 

1. Osoby przebywające czasowo na obszarze Miasta Łodzi w dniu 26 maja 2019 r. oraz osoby 
nigdzie niezamieszkałe, są dopisywane do spisu wyborców na swój wniosek, złożony 
najpóźniej do dnia 21 maja 2019 r. 
 
 

2. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę  
w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia  
i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie 
cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, 
funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, są dopisywani na swój 
wniosek do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek taki należy 
złożyć między 6 maja 2019 r. a 13 maja 2019 r. 
 
 

3. Osoby niepełnosprawne, na swój wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 21 maja 2019 r., 
są dopisywane do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na 
obszarze Miasta Łodzi, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
 
4. Osoby, które kończą 18 lat w dniu 26 maja 2019 r. mają prawo do uczestniczenia  
w wyborach. Osoba taka powinna posiadać dokument z fotografią umożliwiający 
stwierdzenie tożsamości, np. legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty.  
 
5. Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, 
w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć, najpóźniej w 5 dniu przed dniem 
wyborów (do dnia 21 maja 2019 r.), pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców 
w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. 
 
6. Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia 
o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek 
wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą 
lub w kraju. 
 
Wnioski należy składać najpóźniej do 21 maja 2019 r. w jednej z poniżej wybranych 
lokalizacji Oddziału Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie 
Obsługi i Administracji: 
 

1. ul. Zachodnia 47 
91-065 Łódź 
II piętro, pokój: 205, 206 
telefon: +48 (42) 638-50-55, +48 (42) 638-50-57 

 
2. Al. Politechniki 32 

93-590 Łódź 
parter, pokój: 003; I piętro pokój: 102 
telefon: +48 (42) 638-56-15, +48 (42) 638-56-26 

 
3. ul. Krzemieniecka 2B 

94-030 Łódź 
parter, stanowiska 1-4 
telefon: +48 (42) 638-52-08, +48 (42) 638-52-18 



 
4. ul. Piotrkowska 153 

90-440 Łódź 
parter, pokój: 005 
telefon: +48 (42) 638-57-91, +48(42) 638-57-14 

 
5. Al. Piłsudskiego 100 

92-326 Łódź 
parter, stanowiska 8-10; II piętro, pokój: 36 
telefon: +48 (42) 638-53-86, +48 (42) 638-53-33  

 
 

 
PREZYDENT MIASTA 

 
(-) Hanna ZDANOWSKA 


