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INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENA IT!

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKREGU WYBORCZYM, W KTORYM ZAREJESTROWANO

WIECEJ NIZ JEDNECO KANDYDATA

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitcj Polskiej i do Scnatu Rzcczypospolitej Polskiej zostana przeprowadzone w dniu 13

pazdziernika 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyhorach do Sejmu Rzeczypospolitcj Polskiej glosowac mozna tylko na jedna. Hste^ kandydatow, siawiajijc na karcie do

glosowania znak ,,X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatow z tej listy (wskazujac jcgo pierwszcnstwo

do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku ,,X" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatow umicszczonych na wiccej niz jedncj liscie,

niepostawienie znaku ,,X" w zadnej kralcc lub postawienie znaku ,,X" w kratce z lewej strony wylacznie obok nazwiska

kandydata umieszczoncgo na liscie kandydatow, ktorej rejestracja zostaJa uniewazniona powodujc niewaznosc glosu.

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okregu wyborczym, w ktorym zarejestrowano wiccej niz jcdncgo

kandydata, glosowac mozna lylko na jednego kandydata, stawiajac na karcie do glosowania znak ,,X" w kratce z lewej

strony obok nazwiska jednego z kandydatow.

Postawienie znaku ,,X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska wiecej niz jednego kandydata, niepostawienie znaku ,,X" w

zadnej kratce lub postawienie znaku ,,X" w kratce z lewej strony wy^cznie przy nazwisku kandydata, ktorego nazwisko

zostalo skreslone powoduje niewaznosc glosu.

/ n a U ,,X" to co najmniej dwic linie prxecinajace sic w obrebie kratki.

Wyborcy ujeci w spisie wyborcow moga glosowac osobiscie w lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadajgcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci moga glosowac w lokalu

wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar glosowania korcspondencyjnego powinicn bye zgloszony przez wyborct;

komisarzowi wyborczemu najpozniej do dnia 30 wrzesnia 2019r. (termin wydluzony w zwiazku z art. 9 § 2 Kodcksu

wyborczego).

Wyborcy, ktorzy najpozniej w dniu glosowania ukoricz;} 75 lat, a takze wyborcy posiadajacy orzeczenie o znacznym lub

umiarkowanym stopniu nicpctnosprawnosci majij prawo do glosowania pr/.ez pelnomocnika. W celu sporzadzenia aktu

pelnomocnictwa wyborca sklada wniosck w urzedzic gminy (miusta), w ktorej jest wpisany do rcjestru wyborcow, najpozniej

do dnia 4 pazdziernika 2019 r.

W przypadku watpliwosci zwiazanych z udzialcm w glosowaniu pytania zglaszac mozna do urzedu gminy (miasta).
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