WYBORY DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
- głosowanie korespondencyjne
Wydział prowadzący
Wydział Organizacyjny
Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

Link do zgłoszenia – Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
przez wyborcę niepełnosprawnego
Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w myśl ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób,
może głosować korespondencyjnie.
Głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne jest wyłączone w przypadku
głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach
studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne przez osoby
niepełnosprawne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich
statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do
głosowania.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza do 21 dnia przed
dniem wyborów tj. do 5 maja 2014 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie (do
protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:
- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy
niepełnosprawnego ,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Miasta Kościerzyna,
- oznaczenie wyborów,
- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z pakietem
wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje
pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Kościerzyna, Wydział Organizacyjny, Ewidencja Ludności, ul. 3 Maja 9, parter
stanowisko ds. ewidencji ludności, tel. 058 680 23 64, 058 680 23 65.
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
Pn. – Pt. od 7:30 - 15:30

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu doręcza
pakiet wyborczy najpóźniej 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może być również
doręczony za pośrednictwem Poczty.

Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze
zm.),- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 19 lutego 2014 r. w
sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r. Poz. 231).

Tryb odwoławczy

