
Informacja na temat możliwości głosowania korespondencyjnego 

 

W odróżnieniu od poprzednich wyborów prezydenckich, w tym roku możliwość głosowania 

korespondencyjnego mają nie tylko osoby niepełnosprawne, ale każdy wyborca. Zamiar głosowania 

korespondencyjnego należy zgłosić do 25 kwietnia. 

Głosowanie korespondencyjne 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. 

Osoba zgłaszająca zamiar skorzystania z korespondencyjnej formy głosowania otrzyma tzw. pakiet 

wyborczy, w skład którego wchodzić będzie: karta lub karty do głosowania, koperta zwrotna oraz formularz 

oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Podpisane oświadczenie wraz z 

wypełnioną kartą do głosowania należy odesłać w kopercie zwrotnej. 

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Chełmek wyznaczone zostały 

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 2, 3 i 4. 

 

Wymagane dokumenty: 
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 25 kwietnia 2015 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 Gminy Chełmek, 

- oznaczenie wyborów, 

- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille'a. 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 

dni przed dniem wyborów. 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Miejski w Chełmku 

Wydział Ogólno-organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

- stanowisko ds. ewidencji ludności 

tel. 33 / 844 90 24 

Godziny pracy: 

 poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:30, 

 czwartek 7:30-16:00, 

 piątek 7:30 – 15:00 

 

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. 


