KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zg osze zamiaru g osowania korespondencyjnego
przez wyborców niepe nosprawnych
Na podstawie § 9 pkt. 1 uchwa y Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie okre lenia w

ciwo ci terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych, oraz ich siedzib,

a tak e trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246) w zwi zku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego zarz dzonymi na dzie 26 maja 2019 r., podaje si do publicznej wiadomo ci
informacj

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zg osze

zamiaru g osowania

korespondencyjnego przez wyborców niepe nosprawnych.
Zgodnie z w

ciwo ci terytorialn Komisarze Wyborczy w Zielonej Górze I i II przyjmuj

zg oszenia zamiaru g osowania korespondencyjnego osób uprawnionych do udzia u w wyborach do
Parlamentu

Europejskiego

na

obszarze

powiatów:

kro nie skiego,

nowosolskiego,

wiebodzi skiego zielonogórskiego wschowskiego, aga skiego, arskiego oraz miasta na prawach
powiatu Zielone Góra.
1. Zg oszenia przyjmowane s

codziennie w siedzibie Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego w Zielonej Górze – budynek Urz du Marsza kowskiego, ul. Podgórna 7, pokój
203 (II pi tro), telefon 68 320 24 48 codziennie od poniedzia ku do pi tku w godzinach:
od 730 do 1530 .
2. Ustawowy termin przyjmowania zg osze up ywa 11 maja 2019 r. Zgodnie z art. 9 § 2
Kodeksu wyborczego termin ten up ywa w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 1530 (w razie
wys ania dokumentów poczt o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wp ywu przesy ki do
Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II).
3. Zg oszenie, mo e by dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
4. Zg oszenie powinno zawiera : nazwisko i imi (imiona), imi ojca, dat urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL wyborcy niepe nosprawnego, o wiadczenie o wpisaniu tego wyborcy
do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zg oszenie,
a tak e wskazanie adresu, na który ma by wys any pakiet wyborczy.
5. Do zg oszenia, do cza si kopi aktualnego orzeczenia w

ciwego organu orzekaj cego

o ustaleniu stopnia niepe nosprawno ci.
6. Wzór zg oszenia w za czeniu.
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