
            Świedziebnia, dnia 5 czerwca 2020 r. 
 
 

I N F O R M A C J A 
 

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, przez wyborców ujętych w rejestrze Gminy Świedziebnia, 

przyjmowane są za pośrednictwem Urzędu Gminy Świedziebnia (pok. nr 14) 

w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek                

w godz. 730 – 1520, wtorek w godz. 730 – 1600 w terminie do dnia 16 czerwca 

2020 r.  

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 

izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania 

korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, 

który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej 

do dnia 26 czerwca 2020 r. 

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który 

nie zgłosił zamiaru głosowania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu 

pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem 

Urzędu Gminy Świedziebnia zamiar głosowania korespondencyjnego 

w ponownym głosowaniu najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.  

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie 

podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej 

do dnia 7 lipca 2020 r. Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie 

może ten zamiar zgłosić najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.  

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie  

elektronicznej  za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.  



Zgłoszenie powinno zawierać:  

1) nazwisko i imię (imiona);  

2) imię ojca;  

3) datę urodzenia; 

4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;  

5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;  

6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).  

W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca może zażądać przesłania 

wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej 

w alfabecie Braill´a.  

Wzór zgłoszenia głosowania korespondencyjnego dostępny jest na stronie 

BIP Urzędu Gminy Świedziebnia w zakładce Wybory i referenda - Wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.  

pod adresem www.bip.swiedziebnia.pl   

 Informacje na temat głosowania korespondencyjnego można uzyskać 

w Urzędzie Gminy Świedziebnia (pok. nr 14, tel. 56 49 476 11). 

            Wójt 

        (-) Szymon Zalewski 


