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Przygotuj się do głosowania! Ruszyła rejestracja wyborców w wyborach do władz miejskich 
Mississauga 2022 
 
14 września 2022 r. 

Wyborcy z Mississauga mogą skorzystać z udostępnionego przez władze miasta internetowego portalu 
rejestracji wyborców w celu sprawdzenia swoich danych lub zarejestrowania się przed przystąpieniem 
do głosowania. 

Nowy portal rejestracji wyborców uruchomiony przez władze miasta Mississauga pozwala mieszkańcom 
oszczędzić czas w lokalu wyborczym dzięki uaktualnieniu swoich danych na liście wyborców lub, jeżeli 
nie figurują na liście wyborców, wpisaniu na nią swoich danych. 

 „Poświęcenie kilku minut na sprawdzenie tych danych pomoże przyspieszyć przebieg głosowania w 
lokalach wyborczych. Jeżeli wyborcy potwierdzą i zaktualizują z wyprzedzeniem swoje dane przez 
Internet, nie będą musieli wypełniać dodatkowych formularzy w lokalu wyborczym”, powiedziała Diana 
Rusnov, dyrektor ds. usług ustawodawczych.  

Portal rejestracji wyborców jest łatwy w obsłudze. Pozwala mieszkańcom sprawdzić swoje dane poprzez 
wpisanie swojego imienia, nazwiska i adresu, a następnie porównanie z danymi zawartymi na liście 
wyborców. Wówczas mieszkańcy mogą zweryfikować lub zaktualizować istniejące informacje, lub dodać 
wstępnie swoje dane, jeżeli nie figurowali na liście. Wyborcy będą proszeni o przedstawienie w lokalu 
wyborczym dowodu tożsamości i zaświadczenia o miejscu zamieszkania w celu weryfikacji zmiany lub 
dodanych informacji.  

Jeżeli uprawniony wyborca przed głosowaniem nie dokona aktualizacji lub uzupełnienia danych na liście, 
może to zrobić w lokalu wyborczym poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. 
 
Uprawnione do głosowania w wyborach do władz miejskich Mississauga 2022 są osoby, które: 

 mają obywatelstwo kanadyjskie, 

 mają ukończone 18 lat, oraz 

 są mieszkańcem miasta Mississauga lub 

 nie są mieszkańcem, lecz są właścicielem albo najemcą nieruchomości w Mississauga lub 
małżonkiem właściciela albo najemcy nieruchomości na terenie miasta Mississauga. 

Wybory odbędą się w dniu 24 października, zaś w dniach 7-9 października i 13-16 października jest 
możliwe wzięcie udziału w głosowaniu z wyprzedzeniem. Mieszkańcy mogą przeczytać informacje o 
kandydatach oraz sprawdzić gdzie i kiedy mogą głosować, wchodząc na stronę internetową 
MississaugaVotes.ca. Dokumenty powiadomienia o wyborach zostaną rozesłane później w tym 
miesiącu.  

https://vrp.voterview.ca/(S(5ahkb4wagnvo1wncdzjyaxbt))/index/2105
https://vrp.voterview.ca/(S(5ahkb4wagnvo1wncdzjyaxbt))/index/2105
https://www.mississaugavotes.ca/

