
PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

Informacja

O UPLYWIE TERMINOW ZWI^ZANYCH

Z UPRAWNIENIAMI WYBORCOW NIEPELNOSPRAWNYCH

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZ^DZONYCH NA DZIEN 10 MAJA 2020 R.

1. Termin zgtoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru glosowania

korespondencyjnego uprywa w dniu 27 kwietnia 2020 r. (termin wydtuzony

w zwi^zku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Termin zgloszenia zamiaru

glosowania korespondencyjnego w ponownym gtosowaniu (tzw. II tura),

w przypadku niezgtoszenia zamiaru przed pierwszym glosowaniem, uprywa

w dniu 14 maja 2020 r. Zgloszenia dokonuje si? w godzinach pracy delegatury

Krajowego Biura Wyborczego obsiugujacej komisarza wyborczego.

2. Termin zlozenia wqjtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku

o sporz^dzenia aktu pelnomocnictwa uprywa w dniu 4 maja 2020 r. (termin

wydtuzony w zwiazku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Termin ztozenia

wniosku o sporzadzenie aktu pehiomocnictwa w ponownym glosowaniu

(tzw. II tura), w przypadku niezlozenia wniosku przed pierwszym gtosowaniem,

uptywa w dniu 15 maja 2020 r. Wniosek nalezy zlozyc w godzinach pracy urzedu

gminy.

3. Termin ztozenia wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oswiadczenia

o cofnieciu pelnomocnictwa uphywa w dniu 8 maja 2020 r. Oswiadczenie nalezy

zlozyc w godzinach pracy urzedu gminy. Po uplywie tego terminu oswiadczenie

takie mozna ztozyc obwodowej komisji wyborczej w dniu glosowania tj. w dniu
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10 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, ze pelnomocnik

jeszcze nie oddal gJosu.

W przypadku ponownego glosowania (tzw. II tura) termin zlozenia oswiadczenia

o cofnieciu pelnomocnictwa uptywa w dniu 22 maja 2020 r. Oswiadczenie nalezy

zlozyc w godzinach pracy urzedu gminy. Po uplywie tego terminu oswiadczenie

takie mozna zlozyc obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego

glosowania tj. w dniu 24 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00,

pod warunkiem, ze pelnomocnik jeszcze nie oddat glosu.

4. Termin zlozenia wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku

o dopisanie do spisu wyborcow wwybranym przez siebie obwodzie glosowania,

w tym w obwodzie wlasciwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osob

niepelnosprawnych uptywa w dniu 5 maja 2020 r. Termin zlozenia wniosku

o dopisanie do spisu wyborcow w ponownym glosowaniu (tzw. II tura),

w przypadku niezlozenia wniosku przed pierwszym glosowaniem, uptywa w dniu

19 maja 2020 r. Wniosek nalezy zlozyc w godzinach pracy urzedu gminy.
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