
PREZYDENT MIASTA ŁODZI 
informuje, że wyborcy, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
mogą do dnia 11 października 2019 r. składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie 
do głosowania. 
 
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju,  
za granicą lub na polskim statku morskim. 
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w jednej z poniżej wskazanych lokalizacji Oddziału 
Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi  
i Administracji (dotyczy wyborcy wpisanego do spisu z powodu zameldowania na pobyt stały, 
dopisanego do spisu na własny wniosek albo na skutek wpisania się do rejestru wyborców): 

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: 002; 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, 
telefon: +48 (42) 638-53-86, +48 (42) 638-53-33 

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć pisemnie, telefaksem +48 (42) 638-50-06, 
lub mailowo na adres:wybory@uml.lodz.pl. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera 
za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu należy wskazać 
imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy, a także dane osoby upoważnionej do odebrania jej 
zaświadczenia. 
 
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. 
 
UWAGA : 
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie 
możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak też nie będzie możliwe wzięcie udziału  
w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zameldowania. 

 
PREZYDENT MIASTA 

(-) Hanna ZDANOWSKA 


